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การเปลี่่�ยนแปลงที่่สำ� ำ�คััญโดยย่่อ
บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) จดทะเบีียนก่่อตั้�ง้ เป็็นบริิษััทมหาชน เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2561 ตามแผนปรัับโครงสร้้าง
กิิจการเพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการถืือหุ้้�นในบริิษัทั อื่่น� (Holding Company) โดยภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกิิจการของบริิษัทั ไทยประกัันภััย
จำำ�กััด  (มหาชน) (“TIC”) จะเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ซึ่่�งจะประกอบธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยดัังเดิิม และเนื่่�องจากบริิษััทจะมีีการรัับโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดของบริิษััท เครืืออาคเนย์์ จำำ�กััด (“SEG”) ดัังนั้้�น ในการประกอบธุุรกิิจ บริิษััทจะมีีการนำำ�ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจของ SEG เช่่น
นโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ โครงสร้้างการจััดการ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ เป็็นต้้น มาปรัับใช้้สำำ�หรัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท    
ธุุรกิิจของ SEG เริ่่ม� ต้้นตั้ง้� แต่่ช่ว่ งหลัังสงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2 ซึ่่ง� บริิษัทั ประกัันภััยต่่างชาติิจำำ�นวนมากได้้ปิดกิิจการ  
ิ
โดยละทิ้้ง� ความคุ้้�มครอง
ของคนไทย คณะผู้้�ก่่อตั้ง้� อาคเนย์์จึึงมีีปณิิธานในการจััดตั้้ง� บริิษัทั ประกัันของคนไทยเพื่่อ� ดููแลลููกค้า 
้ คนไทยในทุุกสภาวการณ์์ และก่่อตั้ง้� บริิษัทั
ประกัันภััย โดยได้้รับั อนุุญาตจากทางราชการให้้ดำำ�เนิินกิิจการเมื่่อ� วัันที่่� 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้้ชื่่อ� “บริิษัทั อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด” ซึ่่ง� ถืือ
เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของธุุรกิิจในกลุ่่�มอาคเนย์์
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา เป็็นปีีแห่่งความภาคภููมิิใจของบริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด  (มหาชน) ที่่�ได้้จดทะเบีียนและเปิิดทำำ�การซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์ใ์ นตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยเป็็นครั้้ง� แรก นัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญในการสร้้างความมั่่�นคง สร้้างธรรมาภิิบาล โปร่่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้้ เพื่่�อยกระดัับองค์์กรของทุุกธุุรกิิจที่่�เราลงทุุนให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล สร้้างประโยชน์์ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
และร่่วมสนัับสนุุนการเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยอย่่างยั่่�งยืืน โดยลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก  3 ธุุรกิิจ  ได้้แก่่ ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ผ่่าน
บริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย ผ่่านบริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท ไทยประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน) ธุุรกิิจลีซซิ่่
ี �ง ผ่่านบริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด และธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�มีีความสามารถในการสร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักได้้ให้้ความดููแล คุ้้�มครองชีีวิิตและทรััพย์์สิินของคนไทยมากว่่า  80 ปีี มีมูี ูลค่่าทรััพย์์สิินรวมกว่่า  90,993
ล้้านบาท ทั้้�งได้้ขยายธุุรกิิจและการให้้บริิการด้้านประกัันไปยัังประเทศที่่มี� เี ครืือข่่ายพัันธมิิตรทางธุุรกิิจซึ่่ง� มีีศักั ยภาพในการเติิบโตสููง เช่่น กลุ่่�มทีีซีซีี ี
อาทิิ ประเทศสิิงคโปร์์ เวีียดนาม เมีียนม่่าร์์ และมาเลเซีีย สามารถสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� บรรลุุความตั้ง้� ใจที่่�จะเป็็นมากกว่่า
บริิษััทประกััน และมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นผู้้�นำำ�กลุ่่�มธุุรกิิจประกัันและการเงิินในระดัับอาเซีียนผ่่านการขยายธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในปีี 2568 รวมถึึง
พิิจารณาขยายการลงทุุนไปในธุุรกิิจใหม่่ที่่�สามารถสร้้างรายได้้อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความแข็็งแกร่่ง และมีีศัักยภาพ
ในการเติิบโต 
ด้้วยวิิสััยทััศน์์ในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจประกัันและการเงิินที่่�ครบวงจร มอบความคุ้้�มครองที่่�ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้า และ
พัันธมิิตรธุุรกิิจ บริิษัทั เครืือไทย โฮลดิ้้ง� ส์์ จำำ�กััด (มหาชน) ยัังยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล การปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้อ้ บัังคัับ มาตรฐาน
แนวปฏิิบััติิที่่บั� งั คัับใช้้กับั ธุุรกรรมต่่าง ๆ รวมถึึงแนวทางการดำำ�เนิินงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดี มี
ี คี วามตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม เพื่่�อความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  
ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้า พั
้ นั ธมิิตรธุุรกิิจ  และหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ได้้ให้้การสนับั สนุุนกิิจการของกลุ่่�มบริิษัทั ขอขอบคุุณคณะผู้้�บริิหาร 
และพนัักงานทุุกท่่าน ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ ร่่วมใจ  และพััฒนาองค์์กรด้้วยความวิิริิยะ อุุตสาหะ รวมถึึงให้้บริิการลููกค้้าด้้วยความซื่่�อสััตย์์
จริิงใจเสมอมา

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหุ้น้าที่่�บริหุ้าร
ในป็ี 2562 ที�ผ่�นม� บริ้ษััท เคริ่อไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััดิ้ (มห�ชน) ไดิ้้เผช้ญควั�มท้�ท�ยในกั�ริดิ้ำ�เน้นธุุริกั้จำจำ�กัหล�ยดิ้้�น เช่น
กั�ริขย�ยตั้ัวัชะลอลงของเศริษัฐกั้จำโลกัและภ�พื่ริวัมเศริษัฐกั้จำไทยที�ขย�ยตั้ัวัเพื่ียงริ้อยละ 2.5 กั�ริลดิ้ลงของอัตั้ริ�ดิ้อกัเบี�ยอย่�งตั้่อเน่�อง
ริวัมทัง� กั�ริค�ดิ้กั�ริณ์โอกั�ส์ทีเ� ศริษัฐกั้จำไทยอ�จำขย�ยตั้ัวัตั้ำ��จำ�กัแริงกัดิ้ดิ้ันตั้่�งๆ เช่น ควั�มเส์ีย� งดิ้้�นเส์ถุียริภ�พื่ริะบบกั�ริเง้นโลกั กั�ริกัีดิ้กััน
ท�งกั�ริค้� ฯลฯ ดิ้้�นภ�พื่ริวัมของอุตั้ส์�หกัริริมป็ริะกัันในป็ี 2562 เม่อ� เทียบกัับป็ีกัอ่ น อุตั้ส์�หกัริริมป็ริะกัันชีวัตั้้ มีเบีย� ป็ริะกัันชีวัตั้้ ริับป็ีแริกัริวัม
619,914 ล้�นบ�ท ลดิ้ลงริ้อยละ 2.6 อุตั้ส์�หกัริริมป็ริะกัันวั้น�ศภัยมีเบี�ยป็ริะกัันภัยริวัม 245,450 ล้�นบ�ท เพื่้�มข่�นริ้อยละ 6.1 ส์ำ�หริับ
ภ�พื่ริวัมของอุตั้ส์�หกัริริมลีส์ซึ่้�ง มีภ�วัะกั�ริแข่งขันของอุตั้ส์�หกัริริมที�ไม่ริุนแริงม�กันักั นอกัจำ�กันี�ยังมีโอกั�ส์เตั้้บโตั้จำ�กัควั�มตั้้องกั�ริย�น
พื่�หนะเพื่้�มข่�นเพื่่�อริองริับกั�ริขย�ยธุุริกั้จำ ริวัมถุ่งผู้ป็ริะกัอบกั�ริบ�งริ�ยที�เป็ลี�ยนจำ�กักั�ริซึ่่�อข�ดิ้ม�เป็็นกั�ริเช่�เพื่่�อกั�ริดิ้ำ�เน้นง�น
จำ�กัภ�พื่ริวัมเศริษัฐกั้จำดิ้ังกัล่�วั บริ้ษััท เคริ่อไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััดิ้ (มห�ชน) ไดิ้้ป็ริับเป็ลี�ยนแผนกั�ริดิ้ำ�เน้นง�น และกั�ริลงทุน เพื่่�อ
ริองริับส์ภ�วัะแวัดิ้ล้อมที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ เพื่่�อให้บริ้ษััทส์�ม�ริถุเตั้้บโตั้และมีศักัยภ�พื่ในกั�ริพื่ัฒน�อย่�งยั�งย่น ทำ�ให้ ณ ส์้�นป็ี 2562 บริ้ษััทมี
ส์้นทริัพื่ย์ริวัมจำำ�นวัน 90,993 ล้�นบ�ท และส์่วันของผู้ถุ่อหุ้นจำำ�นวัน 15,231 ล้�นบ�ท ส์�ม�ริถุส์ริ้�งริ�ยไดิ้้ 23,740 ล้�นบ�ท กัำ�ไริส์ุทธุ้ 279
ล้�นบ�ท โดิ้ยธุุริกั้จำหลักัดิ้้�นธุุริกั้จำป็ริะกัันชีวัตั้้ ไดิ้้มนี โยบ�ยกั�ริชะลอกั�ริข�ยป็ริะกัันริ�ยใหม่ป็ริะเภทจำ่�ยเบีย� คริัง� เดิ้ียวั (Single Premium: SP)
มีกั�ริป็ริับกัลยุทธุ์ท�งธุุริกั้จำ และป็ริับผล้ตั้ภัณฑ์์ให้มีควั�มเหม�ะส์มกัับลูกัค้� ในภ�วัะอัตั้ริ�ดิ้อกัเบี�ยตั้ำ�� ป็ริะกัอบกัับกัริมธุริริม์เดิ้้มคริบ
กัำ�หนดิ้ชำ�ริะเบี�ยจำำ�นวันม�กั ธุุริกั้จำป็ริะกัันภัย มีกั�ริป็ริับลดิ้พื่อริ์ตั้กั�ริริับป็ริะกัันริถุบ�งป็ริะเภท กั�ริไม่พื่้จำ�ริณ�ตั้่ออ�ยุส์ำ�หริับพื่อริ์ตั้ง�นที�มี
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ค่�เส์ียห�ยส์ูง และกั�ริป็ริับเบี�ยป็ริะกัันในบ�งกัลุ่มง�นหริ่อคู่ค้�บ�งริ�ย โดิ้ยอัตั้ริ�ส์่วันเง้นกัองทุนทั�งในบริ้ษััทป็ริะกัันวั้น�ศภัยและป็ริะกัันชีวั้ตั้
ตั้่อเง้นกัองทุนทีดิ้� ำ�ริงตั้�มกัฎหม�ย (Capital Adequacy Ratio : CAR) ส์ูงกัวั่�เกัณฑ์์ขนั� ตั้ำ��ทีส์� ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและส์่งเส์ริ้มกั�ริ
ป็ริะกัอบธุุริกั้จำป็ริะกัันภัย (คป็ภ.) กัำ�หนดิ้ ธุุริกั้จำลีส์ซึ่้�ง ส์�ม�ริถุส์ริ้�งริ�ยไดิ้้จำ�กักั�ริลงทุน เพื่้�มข่�นจำ�กัป็ีกั่อนริ้อยละ 184 เน่�องจำ�กัมีเง้นป็ันผล
จำ�กับริ้ษััทย่อย และมีริ�ยไดิ้้อ่�นเพื่้�มข่�นริ้อยละ 297
บริ้ษััทมีพื่ันธุกั้จำในกั�ริมุ่งมั�น ส์ริ้�งกั�ริเตั้้บโตั้อย่�งแข็งแกัริ่งดิ้้วัยพื่ลังส์ริ้�งส์ริริค์และยั�งย่น เพื่่�อเป็็นผู้นำ�ในกั�ริให้บริ้กั�ริดิ้้�น
ป็ริะกัันและกั�ริเง้นอย่�งคริบวังจำริ ผ่�นกั�ริขย�ยช่องท�งกั�ริตั้ล�ดิ้ กั�ริพื่ัฒน�ผล้ตั้ภัณฑ์์และบริ้กั�ริทีห� ล�กัหล�ย ส์�ม�ริถุให้ควั�มคุม้ คริอง
คริอบคลุมทุกัควั�มตั้้องกั�ริและคริองอันดิ้ับหน่�งในใจำลูกัค้� เพื่่�อให้บริริลุเป็้�หม�ยในกั�ริเตั้้บโตั้อย่�งตั้่อเน่�องในป็ี 2563 บริ้ษััทจำ่งมีแผน
ป็ริับป็ริุงกัริะบวันกั�ริทำ�ง�นเพื่่อ� ควั�มเป็็นเล้ศดิ้้�นกั�ริป็ฏิ้บตั้ั กั้ �ริและส์นับส์นุนให้เกั้ดิ้กั�ริขย�ยธุุริกั้จำไป็ส์ูห่ วั่ งโซึ่่ธุริุ กั้จำทีส์� ริ้�งอัตั้ริ�กัำ�ไริส์ูง เช่น
ธุุริกั้จำป็ริะกัันชีวั้ตั้ มีกั�ริป็ริับส์ัดิ้ส์่วันเพื่้�มข่�นของกั�ริริับป็ริะกัันภัยผล้ตั้ภัณฑ์์ที�มีกัำ�ไริม�กัข่�น และป็ริับป็ริุงริ�ค�กัลุ่มผล้ตั้ภัณฑ์์กัำ�ไริน้อย
ธุุริกั้จำป็ริะกัันภัย ป็ริับกัลยุทธุ์กั�ริดิ้ำ�เน้นง�นเพื่่อ� ควับคุมอัตั้ริ�ส์้นไหมทดิ้แทนให้ตั้ำ��ลง ธุุริกั้จำริถุยนตั้์และลีส์ซึ่้ง� เพื่้ม� ป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่ในกั�ริจำัดิ้กั�ริ
กั�ริขย�ยธุุริกั้จำ โดิ้ยเน้นขย�ยในกัลุ่มลูกัค้�ที�ส์�ม�ริถุแข่งขันไดิ้้ ป็ริับป็ริุงและพื่ัฒน�ริะบบจำัดิ้กั�ริดิ้้�นป็ฏิ้บัตั้้กั�ริส์นับส์นุนง�นตั้่�ง ๆ ให้มี
ป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่เพื่้�มข่�นเพื่่�อริองริับกั�ริเข้�ส์ู่ยุคดิ้้จำ้ทัล และลดิ้ตั้้นทุนดิ้้�นบุคล�กัริ
นอกัจำ�กันี�บริ้ษััทซึ่่�งเป็็นหน่�งในส์�ยธุุริกั้จำหลักัของกัลุ่มทีซึ่ีซึ่ีที�มีควั�มมั�นคงและเตั้้บโตั้อย่�งริวัดิ้เริ็วั มีกั�ริขย�ยส์ู่ริะดิ้ับภูม้ภ�ค
อ�เซึ่ียนและริะดิ้ับโลกัอย่�งตั้่อเน่�อง บริ้ษััทจำ่งไดิ้้เพื่้�มมูลค่�จำ�กักั�ริป็ริะส์�นพื่ลังกัับกัลุ่มทีซึ่ีซึ่ี พื่ัฒน�ควั�มส์ัมพื่ันธุ์ริะหวั่�งบริ้ษััทกัับลูกัค้�
ให้ไดิ้้ป็ริะโยชน์ทั�งส์องฝ่�ยอย่�งตั้่อเน่�อง ส์ริ้�งควั�มเช่�อมั�นในกั�ริเตั้้บโตั้ไป็ดิ้้วัยกัันอย่�งมั�นคง
ขอขอบพื่ริะคุณผู้ถุ่อหุ้น คู่ค้� นักัลงทุน พื่ันธุม้ตั้ริท�งธุุริกั้จำ ลูกัค้�และผู้บริ้ห�ริ ริวัมถุ่งพื่นักัง�นทุกัท่�นที�ให้กั�ริส์นับส์นุนกั�ริ
ดิ้ำ�เน้นง�นของบริ้ษัทั เส์มอม� บริ้ษัทั ยังคงเดิ้้นหน้�ให้บริ้กั�ริลูกัค้�ดิ้้วัยควั�มซึ่่อ� ส์ัตั้ย์ จำริ้งใจำอย่�งตั้่อเน่อ� ง เพื่่อ� กั้�วัส์ูกั่ �ริเป็็นส์ถุ�บันป็ริะกัันและ
กั�ริเง้นชัน� นำ�ของป็ริะเทศ และขย�ยส์ูริ่ ะดิ้ับภูมภ้ �ค เพื่่อ� ส์ริ้�งผลตั้อบแทนให้กับั ผูม้ ส์ี วั่ นไดิ้้เส์ียทุกัท่�นและส์ังคม อย่�งเตั้็มกัำ�ลังควั�มส์�ม�ริถุ
บนพื่่�นฐ�นกั�ริดิ้ำ�เน้นธุุริกั้จำดิ้้วัยควั�มโป็ริ่งใส์ มีจำริ้ยธุริริม ซึ่่�งเป็็นส์้�งที�ท�งบริ้ษััทให้ควั�มส์ำ�คัญย้�งที�ทำ�ให้บริ้ษััทป็ริะส์บควั�มส์ำ�เริ็จำตั้ลอดิ้ริะยะ
เวัล�ที�ผ่�นม�

(น�ยโชตั้้พื่ัฒน์ พื่ีช�นนท์)
ป็ริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�บริ้ห�ริ
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คัณะกรรมการบริษัที่

นายเจร�ญ สิร�วัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิร�วัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

นายอาร�พงศ ภูชอุม

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายโชติพัฒน พ�ชานนท

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

นางอาทินันท พ�ชานนท

นายสมชัย สัจจพงษ�

นายอภิชัย บุญธีรวร

นายผดุงเดช อินทรลักษณ

นายโยธิน พ�บูลยเกษตรกิจ

กรรมการ / กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
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รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการบร�หาร

กรรมการ
กรรมการบร�หาร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นายฐาปน สิร�วัฒนภักดี

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

พลตำรวจเอกเจตน มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ประวััติคิ วามเป็็นมา
บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) จดทะเบีียนก่่อตั้�ง้ เป็็นบริิษััทมหาชน เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2561 ตามแผนปรัับโครงสร้้าง
กิิจการเพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจหลัักโดยการถืือหุ้้�นในบริิษัทั อื่่น� (Holding Company) โดยภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกิิจการของบริิษัทั ไทยประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน) (“TIC”) จะเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ซึ่่�งจะประกอบธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยดัังเดิิม  
และเนื่่�องจากบริิษััทจะมีีการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดของบริิษััท เครืืออาคเนย์์ จำำ�กััด  (“SEG”) ดัังนั้้�น ในการประกอบธุุรกิิจ  บริิษััทจะมีี
การนำำ�ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจของ SEG เช่่น นโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ โครงสร้้างการจััดการ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ เป็็นต้้น มาปรัับ
ใช้้สำำ�หรัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท  
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยม
วิิสััยทััศน์์
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษััทประกัันและการเงิินอัันดัับหนึ่่�งในใจของทุุกคน โดยการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านระบบเครืือข่่ายสิินค้้าและบริิการที่่�ครบ
วงจร  เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าแก่่ชีีวิิต  ทรััพย์์สิินของลููกค้้าและพัันธมิิตรทางการค้้า รวมถึึงจะพััฒนาธุุรกิิจให้้เจริิญก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
ทั้้�งในตลาดและในใจของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเราทุุกคน ไม่่ว่่าจะเป็็นพนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และสัังคมโดยรวม
พัันธกิิจ
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง ด้้วยพลัังสร้้างสรรค์์และยั่่�งยืืน เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นสถาบัันประกัันและการเงิินชั้้�นนำำ� โดยขยายช่่อง
ทางการตลาด รวมไปถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�หลากหลาย เปี่่�ยมไปด้้วยความคุ้้�มครองที่่�คุ้้�มค่่า  ครอบคลุุมอย่่างครบวงจร เพื่่�อ
เป็็นหนึ่่�งในใจลููกค้้า
ค่่านิิยม
ACT SD :
Accountability
Companionship
Trustworthiness
Synergy
Dynamic

:  
:  
:  
:  
:

ไม่่ทำำ�แค่่เสร็็จ แต่่สำำ�เร็็จด้้วย
คู่่�คิิดที่่�เข้้าใจ และพึ่่�งพาได้้
น่่าเชื่่�อถืือ จริิงใจ ไว้้ใจได้้
1+1 = 11
พััฒนาไม่่หยุุดยั้้�ง สร้้างสรรค์์ ไม่่หยุุดนิ่่�ง
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การเปลี่่�ยนแปลง และพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญ
ธุุรกิิจของ SEG เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่ช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งบริิษััทประกัันภััยต่่างชาติิจำำ�นวนมากได้้ปิิดกิิจการ   โดยละทิ้้�งความ
คุ้้�มครองของคนไทย คณะผู้้�ก่่อตั้�ง้ อาคเนย์์จึึงมีีปณิิธานในการจััดตั้้�งบริิษััทประกัันของคนไทยเพื่่�อดููแลลููกค้้า   คนไทยในทุุกสภาวการณ์์ และ
ก่่อตั้้�งบริิษััทประกัันภััยโดยได้้รัับอนุุญาตจากทางราชการให้้ดำำ�เนิินกิิจการเมื่่�อวัันที่่� 9 กรกฎาคม 2489 ภายใต้้ชื่่�อ “บริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย
จำำ�กััด” ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของธุุรกิิจในกลุ่่�มอาคเนย์์  

ปี
2489
2543

ก่อตั้ง “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด” โดยคณะผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ได้แก่ หลวงดำ�รงดุริตเรข, พระยา
ปรีชานุสาสน์, นายรองสนิท โชติกเสถียร, หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล, พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล,
นายพยัพ ศรีกาญจนา และนายเทียน เหลียวรักวงศ์
อาคเนย์แยกการดำ�เนินกิจการประกันวินาศภัยออกจากกิจการประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติการ
ประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยแยกเป็น “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด” ดำ�เนิน
กิจการประกันวินาศภัย และ “บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด” ดำ�เนินกิจการประกันชีวิต

2547

SEG ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด
และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด

2555

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

2561

2562

10

พัฒนาการที่สำ�คัญ

SEG ยนื่ ข้อเสนอการดำ�เนินธุรกิจรว่ มกันกับ TIC โดยการจัดตง้ั บริษทั เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำ กัด  (มหาชน)
เพื่อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจาก TIC และรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก
SEG
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด  (มหาชน) (SEG) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทน
หุ้นสามัญของบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (TIC) เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2562 หลังจากการ
ปรับโครงสร้าง SEG ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
และการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง TIC และอาคเนย์ คอร์เปอเรชั่น (ชื่อเดิม เครืออาคเนย์) โดยภาย
หลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ SEG จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจประกันชีวิต
ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด  (มหาชน) (“SELIC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่ง
ก่อให้เกิดกำ�ไรหลัก 2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“SEIC”)
และบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด  (มหาชน) (“TIC”) และ 3) ธุรกิจลีซซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล
จำ�กัด (“SECAP”)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
บริิษััทยึึดมั่่�นในแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับนโยบายเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมใน 3 แนวทางหลััก คืือ ด้้าน
การส่่งเสริิมสัังคมในด้้านสุุขภาพ  ความปลอดภััย และด้้านการอนุุรัักษ์์ศิิลปวััฒนธรรมของชาติิ ทั้้�งนี้้�ยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานอาสาอาคเนย์์ได้้
ร่่วมในกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ต่่างๆ ภายใต้้นโยบายเพื่่�อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง

อาสาอาคเนย์์ร่่วมทำำ�ดีีเพื่่�อสัังคม เก็็บขยะรอบ
ชุุมชนสีีลม ในโอกาสครบรอบ 73 ปีี อาคเนย์์

เจ้้าภาพจััดพิิมพ์์หนัังสืือที่่ร� ะลึึก
งานกฐิินพระราชทาน วััดอรุุณราช
วรารามฯ ปีี 2562

สนัับสนุุนโครงการปรัับภููมิิทัศั น์์แห่่งการ
เรีียนรู้้�ใหม่่ โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย

อาคเนย์์ Green Mart
ส่่งเสริิมสุุขภาพดีีจาก
ภายในและหารายได้้
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของมููลนิิธิิชััยพฤกษ์์

รณรงค์์ลดอุุบัติิั เหตุุ
ช่่วงเทศกาล
สงกรานต์์

กิิจกรรม “อาคเนย์์
Charity Fun Fair”
หารายได้้เพื่่�อบริิจาค
สมทบเข้้ามููลนิิธิิ
ชััยพฤกษ์์

อาคเนย์์อาสา
ช่่วยพี่่�น้้อง
ผู้้�ประสบภััยพิิบััติิ
จ.อุุบลราชธานีี

หนัังสืือชุุด “อััศจรรย์์วััดอรุุณ”
เพื่่�อรวบรวมองค์์ความรู้้�ด้้านประวััติิศาสตร์์สถาปััตยกรรม
การก่่อสร้้างพระปรางค์์ของไทย มอบให้้แก่่ห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััยที่่�
เปิิดสอนคณะสถาปััตยกรรมทั่่�วประเทศ และจำำ�หน่่ายแก่่ประชาชนทั่่�วไป
ที่่ส� นใจ เพื่่อ� นำำ�รายได้้หลัังหัักค่า่ ใช้้จ่า่ ยสมทบเข้้ากองทุุนบููรณปฏิิสัังขรณ์์
วััดอรุุณราชวรารามฯ
11

รางวัลี่แหุ้่งคัวามภาคัภูมิใจ

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2552

ป 2554

ป 2556

อาคัเนย์ประกันชีีวิติ

ป็ี 2552

ป็ี 2562

ป็ี 2562
12

ป 2560

ริ�งวััลบริิษััทป็ริะกัันที�มีกั�ริพื่ัฒน�และกั�ริบริิห�ริง�นดิ้ี
เดิ้่น จำ�กัส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและส์่งเส์ริิมกั�ริป็ริะกัอบธุุริกั้จำ
ป็ริะกัันภัย (คป็ภ.) ป็ริะจำำ�ป็ี 2548, 2549, 2550, 2552, 2554, 2556,
2559 และ 2560
 ป็ริะกั�ศเกัี ย ริตั้้ คุ ณ ศู น ย์ ริั บ เริื� อ งและแกั้ ไ ขป็ั ญ ห�ให้ กัับ
ผูบ้ ริิโภคดิ้ีเดิ้่น จำ�กัส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริคุม้ คริองผูบ้ ริิโภค (ส์คบ.)
และส์ถุ�บันริับริองม�ตั้ริฐ�นไอเอส์โอ (ส์ริอ.) ริ�งวััลส์ำ�หริับผูป็้ ริะกัอบ
ธุุริกั้จำที�มีศูนย์ริับเริื�องและแกั้ไขป็ัญห�ให้กัับผู้บริิโภคดิ้ีเดิ้่นส์�ม�ริถุ
บริิห�ริจำัดิ้กั�ริป็ัญห� และชดิ้เชยเยียวัย�ผูบ้ ริิโภคไดิ้้อย่�งมีป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่
ริวัมทั�งมีช่องท�งพื่่เศษัในกั�ริป็ริะส์�นง�นเพื่่�อควั�มริวัดิ้เริ็วัในกั�ริ
จำัดิ้กั�ริป็ัญห�กัับหน่วัยง�นที�เกัี�ยวัข้อง ป็ริะจำำ�ป็ี 2558 และ 2560
 ริ�งวััลกั�ริขับเคล่�อนธุุริกั้จำดิ้้วัยเทคโนโลยีส์�ริส์นเทศและ
กั�ริส์่�อส์�ริแห่งป็ี ป็ริะเภทธุุริกั้จำกั�ริเงินและธุน�ค�ริจำ�กัโคริงกั�ริ
Smarter Insurance โดิ้ยส์ม�คมกั�ริจำัดิ้กั�ริธุุริกั้จำแห่งป็ริะเทศไทย
 แบรินดิ้์ทโ
ี� ดิ้ดิ้เดิ้่น ป็ริะจำำ�ป็ี 2562 (Outstanding Brands
2019) ในง�น 2019 Asia CEO Summit & Awards Ceremony
ริ�งวััลนี�ส์ะท้อนให้เห็นถุ่งผลกั�ริดิ้ำ�เน้นง�นที�เตั้้บโตั้อย่�งมีนัยส์ำ�คัญ
ตั้่อเน่�อง 2 ป็ีซึ่้อน ตั้อกัยำ��กั�ริเป็็นองค์กัริที�มุ่งบริิห�ริง�นอย่�งมี
ป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่ จำัดิ้โดิ้ย Influential Brands และ Neo Target ซึ่่�ง
เป็็นองค์กัริชัน� นำ�ริะดิ้ับโลกัทีม� คี วั�มเชีย� วัช�ญดิ้้�นกั�ริวัิจำยั และส์ำ�ริวัจำ
ข้อมูลเชิงล่กัของผู้บริิโภคในเอเชียม�กัวั่� 20 ป็ี
 ริ�งวััลส์นับส์นุนและส์่งเส์ริิมกั�ริออมดิ้ีเดิ้่น ป็ริะจำำ�ป็ี 2562
ป็ริะเภทริ�งวััลควั�มริ่วัมม่อจำ�กักัองทุนกั�ริออมแห่งช�ตั้้ (กัอช.)


ป็ี 2558, 2560

ป 2559

รายงานประจําป 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

ป 2553

ป 2550

ป 2549

อาคัเนย์ประกันภัย

ริ�งวััลบริิษัทั ป็ริะกัันทีม� กัี �ริพื่ัฒน�และกั�ริบริิห�ริง�นดิ้ีเดิ้่น
จำ�กัส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและส์่งเส์ริิมกั�ริป็ริะกัอบธุุริกั้จำ
ป็ริะกัันภัย (คป็ภ.) ป็ริะจำำ�ป็ี 2549, 2550 และ 2553
 ป็ริะกั�ศเกัี ย ริตั้้ คุ ณ ศู น ย์ ริั บ เริื� อ งและแกั้ ไ ขป็ั ญ ห�ให้ กัั บ
ผู้ บ ริิ โ ภคดิ้ี เ ดิ้่ น จำ�กัส์ำ� นั กั ง�นคณะกัริริมกั�ริคุ้ ม คริองผู้ บ ริิ โ ภค
(ส์คบ.) และส์ถุ�บันริับริองม�ตั้ริฐ�นไอเอส์โอ (ส์ริอ.) ริ�งวััลส์ำ�หริับ
ผู้ป็ริะกัอบธุุริกั้จำที�มีศูนย์ริับเริื�องและแกั้ไขป็ัญห�ให้กัับผู้บริิโภคดิ้ีเดิ้่น
ส์�ม�ริถุบริิห�ริจำัดิ้กั�ริป็ัญห�และชดิ้เชยเยียวัย�ผู้บริิโภคไดิ้้อย่�งมี
ป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่ ริวัมทั�งมีช่องท�งพื่่เศษัในกั�ริป็ริะส์�นง�นเพื่่�อควั�ม
ริวัดิ้เริ็วัในกั�ริจำัดิ้กั�ริป็ัญห�กัับหน่วัยง�นที�เกัี�ยวัข้อง ป็ริะจำำ�ป็ี 2558
และ 2560
 ป็ริะกั�ศนี ย บั ตั้ ริริั บ ริองกั�ริให้ บ ริิ กั �ริผ่ � นริะบบส์้ น ไหม
อัตั้โนมัตั้้ (e-Claim System) จำ�กัส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ
และส์่งเส์ริิมกั�ริป็ริะกัอบธุุริกั้จำป็ริะกัันภัย (คป็ภ.)
 ริ�งวััลกั�ริขับเคล่�อนธุุริกั้จำดิ้้วัยเทคโนโลยีส์�ริส์นเทศและ
กั�ริส์่�อส์�ริแห่งป็ี ป็ริะเภทธุุริกั้จำกั�ริเงินและธุน�ค�ริจำ�กัโคริงกั�ริ
Smarter Insurance โดิ้ยส์ม�คมกั�ริจำัดิ้กั�ริธุุริกั้จำแห่งป็ริะเทศไทย


อาคัเนย์แคัปปิติอลี่

ป็ี 2558, 2560

ป็ี 2556

ป็ี 2552

ริ�งวััล Thailand Top Company Award 2019 ป็ริะเภท
อุตั้ส์�หกัริริมกั�ริเงิน โดิ้ยน้ตั้ยส์�ริ Business + ริ่วัมกัับ มห�วัิทย�ลัย
หอกั�ริค้�ไทย


ป็ี 2562
13

โครงสร้้างการถืือหุ้น้� ของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)

กลุมธุรกิจประกันชีวิต
SELIC

99.97%

กลุมธุรกิจประกันวินาศภัย
SEIC

97.33%

กลุมธุรกิจลีสซิ่ง
SECAP

100.00%
SBL

TIC

กลุมธุรกิจอื่น
SEAD

100.00%
TCC Card

93.44%

100.00%

99.98%

DHIP

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

SBC

10.00%

CCL

ARC

2.04%

RDD

100.00%

SEA

SEA PTE
SSF

100.00%
SEP

100.00%
ASH

100.00%
CSH

100.00%

BCS

49.00%

BCB

100.00%

TGH
SELIC
SEIC
TIC
DHIP
ARC
SECAP
SBL
SBC
CCL
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บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิต 
ิ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไทยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำำ�กััด (สปป.ลาว)
Asian Reinsurance Corporation
บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด
บริิษััท สิินบััวหลวงลิิสซิ่่�ง จำำ�กััด
บริิษััท สิินบััวหลวงแคปปิิตอล จำำ�กััด
บริิษััท คอนเซพ แลนด์์ 5 จำำ�กััด

SEAD
TCC Card
SEA
SEA PTE
RDD
SSF
SEP
ASH
CSH
BCS
BCB

บริิษััท อาคเนย์์ แอดไวซ์์เซอรี่่� จำำ�กััด
บริิษััท ทีีซีีซีี พริิวิิเลจ การ์์ด จำำ�กััด
บริิษััท ศููนย์์วิิชาการอาคเนย์์ จำำ�กััด
SOUTHEAST ADVISORY PTE. LTD.
บริิษััท รถดีีเด็็ด ออโต้้ จำำ�กััด
บริิษััท เอส โซฟิิน จำำ�กััด
บริิษััท อาคเนย์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท เอเชีียติ๊๊�กเฮาส์์ จำำ�กััด
บริิษััท แคปปิิตอล เซอร์์วิิส โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท บิ๊๊�กซีี เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
บริิษััท บิ๊๊�กซีี อิินชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์ จำำ�กััด

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างรายได้้
โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััท เป็็นดัังต่่อไปนี้้�
งบการเงินสำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

ร้อยละ1

ล้านบาท

ร้อยละ1

31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท

ร้อยละ1

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท

ร้อยละ1

รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต

9,963.52

41.97 16,178.79

56.24 11,552.42

51.52

7,364.00

44.62

รายได้จากธุรกิจประกันภัย

8,441.14

35.56

8,117.74

25.09

6,963.84

31.06

5,449.49

33.02

รายได้จากธุรกิจลีซซิ่ง

3,539,27

14.91

3,845.55

13.37

2,880.92

12.85

2,808.20

17.02

รายได้จากธุรกิจอื่นๆ

0.30

-

1.07

0.00

0.29

0.00

0.80

0.00

1,795.89

7.56

1,679.24

5.63

1,024.26

4.57

881.30

5.34

100.00 16,503.79

100.00

รายได้อื่น
รวม

23,740.13

100.00 29,822.39

100.00 22,421.73

หมายเหตุุ : ร้้อยละของรายได้้รวมของ SEG
1

บริิษััทมีีการลงทุุนในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก 3 ธุุรกิิจ ได้้แก่่
1) ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต ผ่่านบริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) (“SELIC”)
2) ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย ผ่่านบริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) (“SEIC”)
และบริิษััท ไทยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) (“TIC”)
3) ธุุรกิิจลีีซซิ่่�ง ผ่่านบริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน) (“SECAP”)
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ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต
กลุ่่�มบริิษัทั มีีการประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิต 
ิ และมีีธุรกิิจการ
ุ
ลงทุุนตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััยประกาศกำำ�หนด
1) ประกัันชีีวิิตสามััญ (Ordinary Life Insurance)
เป็็นการประกัันชีีวิตรา
ิ ยบุุคคลที่่�มีจำี ำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยขั้้น� ต่ำำ��ตั้ง้� แต่่ 50,000 บาทขึ้้น� ไป จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยขึ้้น� อยู่่�กับั ความ
สามารถในการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยของแต่่ละบุุคคล โดยอััตราค่่าเบี้้�ยประกัันขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความเสี่่�ยงของบุุคคล เช่่น อายุุ เพศ อาชีีพ เป็็นต้้น
ความคุ้้�มครองและระยะเวลาในการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยขึ้้น� อยู่่�กับั แบบของการประกัันแต่่ละแบบ เช่่น 5 ปีี 10 ปีี 15 ปีี หรืือจนผู้้�เอาประกัันภััยมีีอายุุ
ครบอายุุใดอายุุหนึ่่�งที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยอาจมีีงวดการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยเป็็นรายปีี ราย 6 เดืือน ราย 3 เดืือน หรืือรายเดืือน การทำำ�ประกัันชีีวิิต
ประเภทนี้้�ผู้้�เอาประกัันจะได้้รัับผลประโยชน์์หลัักคืือ ความคุ้้�มครองและการออมทรััพย์์ อีีกทั้้�งเบี้้�ยประกัันชีีวิิตบางรายการยัังสามารถนำำ�ไปลด
หย่่อนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาได้้ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด  โดยประกัันชีีวิิตสามััญแบบต่่างๆ จะมีีสััดส่่วนผลประโยชน์์ของความคุ้้�มครองและ
การออมทรััพย์ต่์ ่างกัันออกไป ประกัันชีีวิิตสามััญมีีลัักษณะแบบประกััน ดัังนี้้�
		
• แบบตลอดชีีพ (Whole Life Insurance)
หมายถึึง แบบประกัันชีีวิตที่่
ิ กำ� ำ�หนดเงื่่อ� นไขการจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้กับั ผู้้�รัับผลประโยชน์์เมื่่อ� ผู้้�ทำำ�ประกัันเสีียชีีวิต 
ิ หรืือ จ่่าย
เงิินเอาประกัันให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันในกรณีีที่่ผู้้�� เอาประกัันมีีชีวิี ติ อยู่่�ในวัันที่่�กรมธรรม์์ครบกำำ�หนดสััญญา ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปจะกำำ�หนดวัันครบอายุุสัญ
ั ญา
เมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยมีีอายุุครบ 90 หรืือ 99 ปีี และเป็็นแบบประกัันชีีวิิตสามััญที่่�เน้้นผลประโยชน์์ด้้านความคุ้้�มครองกรณีีเสีียชีีวิิต  บาดเจ็็บ
สููญเสีียอวััยวะ หรืือทุุพพลภาพ และได้้รัับความนิิยมมากประเภทหนึ่่�ง โดยทั่่�วไปแบบประกัันแบบตลอดชีีพจะกำำ�หนดการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย
ตลอดชีีพ แต่่บางแบบอาจจะลดระยะเวลาชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยลงเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของลููกค้้า เช่่น 15 ปีี 20 ปีี หรืือ จนถึึงอายุุ
60 ปีีโดยกรมธรรม์์จะมีีลักษ
ั ณะหลายรููปแบบเพื่่อ� ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้า 
้ เช่่นกรมธรรม์์สำำ�หรัับเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 15 ปีี หรืือบุุคคลใน
วััยทำำ�งาน เป็็นต้้น โดยมีีทั้้�งรููปแบบกรมธรรม์์ประกัันหลัักและกรมธรรม์์เสริิม เช่่น กรมธรรม์์คุ้้�มครองโรคมะเร็็ง หรืือโรคร้้ายแรง
		
• แบบชั่่�วระยะเวลา (Term Insurance)
หมายถึึง แบบประกัันชีีวิตที่่
ิ กำ� �ำ หนดเงื่่อ� นไขการจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้แก่่ผู้้�รับั ประโยชน์์ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่ง� เมื่่อ� ผู้้�เอาประกัันภััย
เสีียชีีวิติ ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย โดยทั่่�วไปมีีระยะเวลาคุ้้�มครอง หรืืออายุุกรมธรรม์์ 5 ปีี ถึึง 15 ปีี แบบประกัันลัักษณะ
นี้้�มีีจุุดเด่่นที่่�อััตราเบี้้�ยประกัันภััยต่ำำ�� รวมถึึงให้้ความคล่่องตััวจากระยะเวลาสััญญาที่่�สั้้น�  อีีกทั้้ง� บางผลิิตภััณฑ์์มีการชำ
ี ำ�ระเงิินคืืนเป็็นสััดส่ว่ นร้้อย
ละของจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยอีีกด้้วย
		
• แบบสะสมทรััพย์์ (Endowment Insurance)
หมายถึึง แบบประกัันชีีวิตที่่
ิ �กำำ�หนดเงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้แก่่ผู้้�รัับประโยชน์์ เมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยเสีียชีีวิิตภายใน
ระยะเวลาที่่�กำำ�หนดในกรมธรรม์์ หรืือจ่่ายเงิินเอาประกัันภััยให้้กัับผู้้�เอาประกัันภััย เมื่่�อผู้้�เอาประกัันภััยมีีชีีวิิตอยู่่�จนครบสััญญาประกัันภััย ซึ่่�ง
อาจมีีทางเลืือกการชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยหลากหลายระยะเวลา  และเพิ่่�มการคืืนเงิินผลประโยชน์์ในระหว่่างระยะเวลาของสััญญาประกัันภััย เช่่น
การจ่่ายคืืนเงิินตามสััดส่่วนของเงิินเอาประกัันระหว่่างช่่วงการชำำ�ระเบี้้�ยประกััน หลัังจากครบระยะเวลาการชำำ�ระเบี้้�ยประกััน หรืือเมื่่�อครบอายุุ
กรมธรรม์์ รวมถึึงการชำำ�ระเงิินเอาประกัันคืืนในบางกรณีี  ทำำ�ให้้แบบประกัันนี้้�เป็็นแบบประกัันชีีวิตสามั
ิ
ญ
ั ที่่�เพิ่่ม� ผลประโยชน์์ด้า้ นการออมทรััพย์์
		
• แบบบำำ�นาญ (Pension หรืือ Annuity Insurance)
หมายถึึง การประกัันชีีวิติ แบบเงิินได้้ประจำำ� เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่ค� าดว่่าจะยัังชีีพและมีีอายุุยืืนยาว เป็็นการประกัันชีีวิต 
ิ เพื่่อ� คุ้้�มครอง
การสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ อัันเนื่่อ� งมาจากการสููญเสีียรายได้้เมื่่อ� มีีอายุุมากขึ้้�นหรืือเมื่่อ� พ้้นวััยทำำ�งาน บริิษัทั ประกัันชีีวิตจ
ิ ะจ่่ายเงิินจำำ�นวนหนึ่่ง� เท่่า
กัันอย่่างสม่ำำ��เสมอให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันชีีวิตทุ
ิ ุกเดืือนหรืือทุุกปีี นัับแต่่ผู้้�เอาประกัันชีีวิิตเกษีียณอายุุ หรืือมีีอายุุครบ 55 ปีี 60 ปีี หรืือ 65 ปีี เป็็นต้้น
แล้้วแต่่เงื่่�อนไขในกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตที่่�กำำ�หนดไว้้ สำำ�หรัับระยะเวลาการจ่่ายเงิินขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการของผู้้�เอาประกัันชีีวิิตที่่�จะเลืือกซื้้�อ
จุุดเด่่นผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มนี้้�คืือมีีระยะเวลาการจ่่ายเบี้้�ยค่่อนข้้างสั้้�นเมื่่�อเทีียบกัับประกัันชีีวิิตตลอดชีีพ รวมถึึงให้้เงิินบำำ�นาญสม่ำำ��เสมอพร้้อมความ
คุ้้�มครองกรณีีเสีียชีีวิิตทั้้�งก่่อนและระหว่่างรัับเงิินบำำ�นาญ และยัังสามารถนำำ�เบี้้�ยประกัันบำำ�นาญไปลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดาเพิ่่�มเติิม
จากเบี้้�ยประกัันชีีวิิตทั่่�วไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดอีีกด้้วย
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

		
• แบบชำำ�ระเบี้้�ยประกัันครั้้�งเดีียว (Single Premium)
หมายถึึง การประกัันชีีวิติ แบบผู้้�เอาประกัันชำำ�ระเบี้้�ยประกัันเพีียงครั้้ง� เดีียวเมื่่อ� ครั้้ง� แรกเข้้า โดยผู้้�เอาประกัันจะได้้รับั ความคุ้้�มครอง
ชีีวิตกรณี
ิ
เี สีียชีีวิติ และรัับเงิินจ่่ายคืืนระหว่่างสััญญาตามสััดส่ว่ นของจำำ�นวนเงิินเอาประกััน รวมถึึงคืืนเบี้้�ยประกัันที่่�ทำำ�การชำำ�ระครั้้ง� แรกเมื่่อ� ครบ
อายุุสััญญากรมธรรม์์ ซึ่่�งจะมีีระยะเวลาคุ้้�มครองแตกต่่างกัันไป เช่่น 10 ปีี หรืือจนกว่่าอายุุจะถึึงตามที่่�กรมธรรม์์กำำ�หนด เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีเงิิน
ทุุนในการชำำ�ระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว หรืือผู้้�ที่่�ต้้องการความคุ้้�มครองชีีวิิตพร้้อมกัับได้้รัับผลตอบแทนจากเงิินออม
2) ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม (Group Life Insurance)
ประกัันกลุ่่�มเป็็นการประกัันชีีวิิตที่่�กรมธรรม์์หนึ่่�งจะมีีผู้้�เอาประกัันชีีวิิตร่่วมกัันตั้้�งแต่่ 5 คนขึ้้�นไป ส่่วนมากจะเป็็นกลุ่่�มของพนัักงาน
บริิษััท ซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการที่่�บริิษััทห้้างร้้าน และองค์์กรต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐบาล และเอกชนจััดให้้กัับลููกจ้้างหรืือสมาชิิก  โดยมีีหลัักการพิิจารณา
ความเสี่่�ยงของบุุคคลในกลุ่่�มทั้้�งหมดด้้วยอััตราเฉลี่่�ย ไม่่ว่่าจะเป็็น อายุุ เพศ หน้้าที่่�การงาน หรืือจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย โดยจะคำำ�นวณออก
มาเป็็นอััตราเบี้้�ยประกัันภััยเพีียงอััตราเดีียว และจะใช้้กัับบุุคคลทุุกคนในกลุ่่�มนั้้�น และเนื่่�องจากประกัันกลุ่่�มมีีค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันหลายๆ
อย่่างตํ่่�าลง จึึงเป็็นผลดีีและมีีส่่วนทำำ�ให้้เบี้้�ยประกัันภััยรวมโดยส่่วนใหญ่่ตํ่่�ากว่่าการประกัันชีีวิิตรายบุุคคล โดยปกติิกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม
จะเป็็นสััญญาปีีต่่อปีีซึ่่�งต้้องเก็็บเบี้้�ยทุุกปีี ยกเว้้นกรมธรรม์์ที่่�ออกแบบพิิเศษซึ่่�งอาจชำำ�ระเบี้้�ยเพีียงครั้้�งเดีียวตลอดระยะเวลาคุ้้�มครองก็็ได้้ โดย
ปกติิประกัันชีีวิตกลุ่่�
ิ มจะคุ้้�มครองไปถึึงอุุบััติิเหตุุ ทุุพพลภาพ สุุขภาพ และทัันตกรรมด้้วย จุุดเด่่นของประกัันชีีวิิตกลุ่่�มคืือรองรัับความต้้องการ
ที่่�หลากหลายและยืืดหยุ่่�นตามงบประมาณขององค์์กร อีกทั้้
ี �งครอบคลุุมด้้วยเครืือข่่ายโรงพยาบาลมากกว่่า 250 แห่่งทั่่�วประเทศ
3) ประกัันชีีวิิตธุุรกิิจสถาบััน
เป็็นการประกัันชีีวิตที่่
ิ บ� ริิษัทั พััฒนาขึ้้�นเพื่่อ� ให้้บริิการแก่่สถาบันั การเงิินหรืือองค์์กร เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการคุ้้�มครองความเสี่่�ยงของ
เงิินที่่�ให้้กู้้�ยืืมในกรณีีผู้้�ขอกู้้�เสีียชีีวิติ หรืือทุุพพลภาพ (Credit Life Insurance) เช่่น กรมธรรม์์แบบคุ้้�มครองสิินเชื่่อ� (Mortgage Insurance)
ทั้้�งนี้้� รวมถึึงการให้้ความคุ้้�มครองประกัันชีีวิิตเป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในกรณีีของการฝากเงิินด้้วย หมายถึึงแบบประกัันชีีวิิตที่่�คุ้้�มครองการเสีีย
ชีีวิิต หรืือ คุ้้�มครองการเสีียชีีวิิตและทุุพพลภาพถาวรสิ้้�นเชิิงภายในระยะเวลาเอาประกัันภััยด้้วยจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยที่่�ลดลงรายงวด

ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย

บริิษััทประกอบธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย และมีีธุุรกิิจการลงทุุนตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััยประกาศกำำ�หนด โดยมีีประเภทการรัับประกัันภััย ดัังนี้้�
1) การรัับประกัันภััยโดยตรง
เป็็นการรัับประกัันภััยผ่่านตััวแทน นายหน้้าบุคุ คลธรรมดานายหน้้านิิติิบุคุ คล สถาบัันการเงิิน และลููกค้า้ โดยตรง ซึ่่ง� แบ่่งแยกตาม
ประเภทการประกัันภััยได้้เป็็น 4 ประเภท ดัังนี้้�
		
• การประกัันอััคคีีภััย (Fire Insurance)
ให้้ความคุ้้�มครองความเสีียหายต่่อสิ่่�งปลููกสร้้าง เช่่น บ้้าน ที่่�พัักอาศััย สำำ�นัักงาน หรืือโรงงาน เนื่่�องจากไฟไหม้้ ฟ้าผ่
้ า 
่ หรืือ
แรงระเบิิดของแก๊๊สที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับทำำ�แสงสว่่างหรืือประโยชน์์เพื่่อ� การอยู่่�อาศััย ความเสีียหายเนื่่อ� งจากภััยเพิ่่ม� พิิเศษ เช่่น ภััยลมพายุุ ภัยั ยวดยาน
พาหนะ ภััยจากควััน ภััยเนื่่�องจากน้ำำ�� ภััยเปีียกน้ำำ�� ภััยเนื่่�องจากไฟฟ้้า ภััยต่่อเครื่่�องไฟฟ้้า ภััยระเบิิด ภััยจากการจลาจล การนััดหยุุดงาน และ
ภััยอื่่�นๆ รวมถึึงบางกรมธรรม์์ให้้ความคุ้้�มครองครอบคลุุมด้้านความเสีียหายสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ภายในอาคาร  ความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินส่่วน
บุุคคล ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงค่่าเช่่าที่่�พัักชั่่�วคราว
		
• การประกัันภััยทางทะเลและขนส่่ง (Marine Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับสิินค้้าและ/หรืือ ตััวเรืือ ตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงจุุดหมายปลายทางตามเงื่่�อนไขความคุ้้�มครอง
แต่่ละประเภท โดยการประกัันภััยการขนส่่งสิินค้้ารวมไปถึึงการขนส่่งทางทะเล ทางอากาศ หรืือทางบก ทั้้�งไปในประเทศจากโรงงานหรืือโกดััง
ไปยัังจุุดหมายปลายทางหรืือไปยัังท่่าเรืือ ท่่าอากาศยาน หรืือด่่านชายแดน และระหว่่างประเทศทั้้�งการนำำ�เข้้าสิินค้้าและการส่่งออก ซึ่่�งประกััน
ภััยการขนส่่งของอาคเนย์์นั้้�นครอบคลุุมเงื่่�อนไขการส่่งออกและนำำ�เข้้าที่่�หลากหลาย เช่่น Cost, Insurance and Freight, Carriage and
Insurance Paid, Free on Board  หรืือ Delivered Duty Paid เป็็นต้้น โดยจะคุ้้�มครองภััยที่่�หลากหลายไม่่ว่่าความเสีียหายเกิิดจาก 
อััคคีีภััย ภััยระเบิิด ยานพาหนะเสีียหาย สููญหาย และอื่่�นๆ
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• การประกัันภััยยานยนต์์ (Motor Insurance)
จำำ�แนกได้้เป็็น 2 ประเภท คืือ
• การประกัันภััยรถยนต์์ภาคบัังคัับ (Compulsory Motor Insurance)
การประกัันภััยรถยนต์์ที่่�ถููกบัังคัับโดยบััญญััติิแห่่งกฎหมาย หรืือที่่�นิิยมเรีียกว่่า พ.ร.บ. เพื่่�อความคุ้้�มครองต่่อการสููญเสีีย
ของชีีวิิต ทุุพพลภาพ ความบาดเจ็็บทางร่่างกาย ค่่ารัักษาพยาบาล ค่่าชดเชยรายวัันของบุุคคลผู้้�ประสบภััยจากรถยนต์์
• การประกัันภััยรถยนต์์ภาคสมััครใจ (Voluntary Motor Insurance)
การประกัันภััยที่่�เกิิดขึ้้�นโดยสมััครใจของเจ้้าของรถยนต์์ ผู้้�ครอบครองรถยนต์์ โดยมิิได้้เกิิดจากการถููกบังั คัับตามบทบััญญััติิ
ของกฎหมายแต่่อย่่างใด สามารถแบ่่งความคุ้้�มครองเป็็น 5 ประเภทดัังนี้้�
			ประเภท 1 : ให้้ความคุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อตััวรถยนต์์หรืืออุุปกรณ์์ติิดประจำำ�รถยนต์์ การบาดเจ็็บ และการ
สููญเสีียชีีวิต ต
ิ ลอดจนความรัับผิิดตามกฎหมายสำำ�หรัับการเสีียชีีวิต การ
ิ
บาดเจ็็บ หรืือการเสีียหายต่่อทรััพย์สิิ์ น
ของบุุคคลภายนอก
			ประเภท 2 : ให้้ความคุ้้�มครองต่่อการสููญหายของรถยนต์์หรืือไฟไหม้้เท่่านั้้�น และคุ้้�มครองความรัับผิิดตามกฎหมายสำำ�หรัับ
การเสีียชีีวิิต การบาดเจ็็บ หรืือการเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินของบุุคคลภายนอก
			ประเภท 3 : ให้้ความคุ้้�มครองเฉพาะความรัับผิิดตามกฎหมายสำำ�หรัับการเสีียชีีวิิต การบาดเจ็็บ หรืือความเสีียหายต่่อ
ทรััพย์สิิ์ นของบุุคคลภายนอก
			ประเภท 4 : ให้้ความคุ้้�มครองเฉพาะความรัับผิิดตามกฎหมายต่่อทรััพย์์สิินของบุุคคลภายนอกเท่่านั้้�น
			ประเภท 5 : ให้้ความคุ้้�มครองต่่อการสููญหายของรถยนต์์ หรืือไฟไหม้้ รวมถึึงความเสีียหายต่่อรถยนต์์ เนื่่อ� งจากการชนกัับ
ยานพาหนะทางบก
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยมีีประกัันภััยรถยนต์์ภาคสมััครใจที่่�หลากหลาย สำำ�หรัับรถยนต์์แต่่ละประเภท ยี่่�ห้อ้ และรุ่่�น เพื่่อ�
ความเหมาะสมและตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�แตกต่่างของลููกค้้า  เช่่น ประกัันภััยสำำ�หรัับรถมอเตอร์์ ไซค์์ รถยนต์์ยุุโรปและ
นำำ�เข้้า รถยนต์์อีีโค่่คาร์์ รถตู้้� หรืือการคุ้้�มครองเฉพาะเจาะจงกรณีีนำำ�รถยนต์์ซ่่อมแซมศููนย์์บริิการของรถยนต์์ยี่่�ห้้อนั้้�น
• การประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ด (Miscellaneous Insurance)
เป็็นการประกัันภััย ที่่�อยู่่�นอกเหนืือจากการประกัันอััคคีีภััย การประกัันภััยทางทะเลและขนส่่ง และการประกัันภััยรถยนต์์ ซึ่่�งการ
ประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ดให้้ความคุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือความเสีียหายภายใต้้กรมธรรม์์ที่่น� อกเหนืือจาก 3 ประเภทแรก โดยสามารถแบ่่งได้้ ดังั นี้้�
		
การประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับบุุคคล เช่่น
			• การประกัันภััยอุุบัติั ิเหตุุส่่วนบุุคคล (Individual Personal Accident Insurance)
คุ้้�มครองการเสีียชีีวิต การสู
ิ
ญ
ู เสีียอวััยวะ และทุุพพลภาพ รวมทั้้�งค่่ารักษาพ
ั
ยาบาล และผลประโยชน์์การชดเชยรายได้้จากการ
เข้้ารักษาตั
ั
วั ในโรงพยาบาลในฐานะผู้้�ป่่วยใน อัันเนื่่อ� งจากผู้้�เอาประกัันภััยประสบอุุบัติิั เหตุุตามข้้อกำำ�หนดในเงื่่อ� นไขที่่�ระบุุไว้้ใน
กรมธรรม์์ประกัันภััย โดยผลิิตภััณฑ์์มีหี ลากหลายรููปแบบ  เช่่น สำำ�หรัับวััยทำำ�งานที่่�เป็็นพนัักงานประจำำ� วััยทำำ�งานที่่�ประกอบ
ธุุรกิิจส่่วนตััว เด็็กเล็็ก หรืือผู้้�สููงอายุุ
			• การประกัันภััยอุุบัติั ิเหตุุเดิินทาง (Travel Accident Insurance)
คุ้้�มครองการเสีียชีีวิต การสู
ิ
ูญเสีียอวััยวะ และทุุพพลภาพ รวมทั้้�งค่่ารัักษาพยาบาล อัันเนื่่�องจากผู้้�เอาประกัันภััยประสบ
อุุบััติิเหตุุในระหว่่างการเดิินทางทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดิินทางที่่�ระบุุไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย
			• การประกัันภััยโรคมะเร็็ง (Cancer Insurance)
คุ้้�มครองการเกิิดโรคมะเร็็งเมื่่อ� ตรวจพบว่่าเป็็นโรคมะเร็็งทุุกชนิิด ทุุกระยะ ยกเว้้นที่่ร� ะบุุไว้้ในข้้อยกเว้้นของกรมธรรม์์ประกัันภััย
โดยบริิษัทั  จะจ่่ายผลประโยชน์์เต็็มจำำ�นวนของเงิินเอาประกัันภััย รวมถึึงคุ้้�มครองค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัักษาและผ่่าตัด ค่
ั า่ ชดเชย
รายได้้ และค่่าปลอบขวััญ
		
การประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิิน เช่่น
			• การประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน (Accidental and Property Damage Insurance)
คุ้้�มครองตััวอาคาร ทรััพย์สิิ์ นในอาคาร เครื่่อ� งจัักร รวมถึึงสต๊๊อกสิินค้้า อันั มีีผลจากไฟไหม้้ ฟ้าผ่
้ า ภั
่ ยั ระเบิิด ภััยอากาศยาน
ภััยจากควััน ภััยน้ำำ��ท่่วม ฯลฯ
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

			• การประกัันภััยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััย อัันเกิิดจากการถููกลัักทรััพย์์โดยบุุคคลภายนอก  และ
ความเสีียหายต่่อ ตััวอาคารที่่�เก็็บทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััย
			• การประกัันภััยการเสี่่�ยงภััยทุุกชนิิด (All Risk Insurance)
คุ้้�มครองความสููญเสีียหรืือเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััยอัันเกิิดจากอุุบััติิเหตุุใดๆ ที่่�ไม่่ได้้ระบุุไว้้ในข้้อยกเว้้นของ
กรมธรรม์์ประกัันภััย
			• การประกัันภััยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุ้้�มครองการแตกหัักของกระจกอัันเกิิดจากอุุบััติิเหตุุ ที่่�ไม่่ได้้ระบุุไว้้ในข้้อยกเว้้นของกรมธรรม์์ประกัันภััย เช่่น กระจก
สำำ�นัักงาน ห้้องโชว์์ กระจกประตูู
			• การประกัันภััยสำำ�หรัับเงิิน (Money Insurance)
คุ้้�มครองความสููญเสีียเงิินสด เช็็ค พัันธบััตร ธนาณััติิ หรืือทรััพย์์สิินอื่่�นๆ จากการชิิงทรััพย์์  ปล้้นทรััพย์์ การโจรกรรม
เงิินจากตู้้�นิิรภััยหรืือ ห้้องนิิรภััยที่่�อยู่่�ในสถานที่่�เอาประกััน หรืืออยู่่�ในระหว่่างการขนส่่งรวมถึึงความเสีียหายต่่อตู้้�นิิรภััย
หรืือห้้องนิิรภััยของผู้้�เอาประกััน
			• การประกัันภััยแผ่่นป้้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายต่่อแผ่่นป้้ายหรืือไฟนีีออนโฆษณา เนื่่�องจากไฟไหม้้ ฟ้้าผ่่า ระเบิิด ลัักทรััพย์์ หรืือ อุุบััติิเหตุุอัันเกิิด
จากภายนอก รวมถึึงความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก
		
การประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับงานวิิศวกรรม เช่่น
			• การประกัันภััยการเสี่่�ยงภััยทุุกชนิิดของผู้้�รัับเหมา (Contractors All Risks Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายต่่องานก่่อสร้้างเนื่่�องจากภััยธรรมชาติิ ไฟไหม้้ ระเบิิด ความประมาท การสููญเสีียของวััสดุทีุ่่ �ใช้้ใน
การก่่อสร้้าง และภััยจากอุุบัติิั เหตุุอื่น่� ๆ ในระหว่่างการก่่อสร้้าง หรืืออาจรวมถึึงระยะเวลาบำำ�รุุงรัักษาและขยายรวมถึึงความ
รัับผิิดตามกฎหมายต่่อบุุคคลภายนอก เนื่่�องจากปฏิิบััติิงานก่่อสร้้างดัังกล่่าว
			• การประกัันภััยการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร (Erection All Risks Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายต่่อเครื่่อ� งจัักรที่่�กำำ�ลัังติิดตั้ง�้ หรืือกำำ�ลัังทดสอบเดิินเครื่่อ� งจากภััยธรรมชาติิ ไฟไหม้้ ระเบิิด ประมาท
และภััยจากอุุบััติิเหตุุอื่่�นๆ และขยายรวมถึึงความรัับผิิดตามกฎหมายต่่อบุุคคลภายนอกเนื่่�องจากการติิดตั้�ง้ เครื่่�องจัักร
			• การประกัันภััยหม้้อกำำ�เนิิดไอน้ำำ��และถัังอััดความดััน (Boiler & Pressure Vessel Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายของหม้้อน้ำำ�� จากการระเบิิด ยุุบแฟบ เนื่่อ� งจากแรงอััดภายในหรืือแรงดัันภายนอก และความคุ้้�มครองนี้้�
ขยายรวมถึึงความรัับผิิดตามกฎหมายต่่อบุุคคลภายนอก
			• การประกัันภััยเครื่่�องอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายของอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้เพื่่�อบัันทึึกข้้อมููลอัันเนื่่�องจาก
อุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นโดยเฉีียบพลััน นอกจากนี้้�ยัังครอบคลุุมถึึงค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอัันเกิิดจากการใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
อื่่�นที่่�นำำ�มาทดแทนเครื่่�องที่่�ได้้รัับความสููญเสีีย
			• การประกัันภััยเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการก่่อสร้้าง (Contractors’ Plant and Equipment Insurance)
คุ้้�มครองเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการก่่อสร้้าง อัันมีีผลมาจากไฟไหม้้ ฟ้าผ่
้ ่า  โจรกรรม การออกแบบผิิดพลาด รวมถึึงอุุบััติิเหตุุ
อื่่�นๆ และภััยธรรมชาติิ
			• การประกัันภััยเครื่่�องจัักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุ้้�มครองความเสีียหายที่่�เกิิดโดยฉัับพลัันของเครื่่อ� งจัักรอันั เนื่่อ� งจากการหล่่อ หรืือการใช้้วัสดุ
ั ทีุ่่ ไ� ม่่มีคุี ณ
ุ ภาพความบกพร่่อง
ในการออกแบบ ความบกพร่่องในการติิดตั้ง้�  การระเบิิดในทางฟิิสิิกส์์ ไฟฟ้้าลัดว
ั งจร พายุุหรืือเหตุุอื่น่� ใดซึ่่ง� มิิได้้ระบุุยกเว้้น
ไว้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััย
การประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดตามกฎหมาย เช่่น
			• การประกัันภััยความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
คุ้้�มครองความรัับผิิดตามกฎหมายของผู้้�เอาประกัันต่่อการสููญเสีียชีีวิต 
ิ ความบาดเจ็็บ หรืือทรััพย์สิิ์ นของบุุคคลภายนอก
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ที่่�มิิได้้เป็็นลููกจ้้าง หรืือบุุคคลภายในครอบครััวของผู้้�เอาประกัันภััย อัันเกิิดขึ้้�นโดยอุุบััติิเหตุุจากการประมาทเลิินเล่่อของ
ผู้้�เอาประกัันภััย
			• การประกัันภััยความรัับผิิดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์ (Medical Malpractice Liability Insurance
(Practitioners))
คุ้้�มครองผู้้�ประกอบวิิชาชีีพแพทย์์ อันั เกิิดจากความผิิดพลาดหรืือความประมาทเลิินเล่่อ ในการประกอบวิิชาชีีพของแพทย์์
ซึ่่�งทำำ�ให้้คนไข้้บาดเจ็็บ หรืือเสีียชีีวิิต
			• การประกัันภััยความรัับผิิดของผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� (Directors’ and Officers’ Liability Insurance)
คุ้้�มครองกรรมการ พนัักงานหรืือลููกจ้้าง อัันเนื่่�องมาจากความผิิดพลาดในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
			• การประกัันภััยเงิินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุ้้�มครองความรัับผิิดตามกฎหมายของนายจ้้างอัันเกี่่�ยวกัับเงิินทดแทนแรงงาน เมื่่�อลููกจ้้างประสบอุุบัติิั เหตุุหรืือขณะปฏิิบััติิ
หน้้าที่่จ� ะได้้รับั การทดแทนตามสิิทธิิที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายแรงงาน ได้้แก่่ ค่ารั
่ กษาพ
ั
ยาบาล เงิินทดแทนการสููญเสีียอวััยวะ
การสููญเสีียชีีวิิต เป็็นต้้น ฯลฯ
การประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองเกี่่�ยวกัับภััยอื่่�นๆ เช่่น
			• การประกัันภััยความซื่่�อสััตย์์ของลููกจ้้าง (Fidelity Guarantee Insurance)
ชดเชยความเสีียหายทางการเงิินที่่เ� กิิดขึ้้�นแก่่นายจ้้าง ในกรณีีที่่ลู� กจ้
ู า้ งทุุจริิต หรืือยัักยอกเงิิน หรืือตราสารทางการเงิิ นของนายจ้้าง
			• การประกัันภััยอิิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
คุ้้�มครองกรณีีที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยถููกดำำ�เนิินคดีี และถููกควบคุุมตััวในคดีีอาญา อัันเนื่่�องมาจากกระทำำ�ผิิดโดยประมาท แบ่่ง
เป็็นก่่อนกระทำำ�ความผิิดและหลัังกระทำำ�ความผิิด
			• การประกัันภััยผู้้�เล่่นกอล์์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุ้้�มครองความบาดเจ็็บทางร่่างกายของผู้้�เอาประกัันภััย รวมทั้้�งการเสีียชีีวิิต ทุุพพลภาพ  และการสููญเสีียอวััยวะ
ความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก อุุปกรณ์์การเล่่นกอล์์ฟ และการทำำ�โฮล-อิิน-วััน
			• การประกัันภััยอื่่�นๆ (Other Insurance)
นอกเหนืือจากการประกัันภััยชนิิดต่่างๆ ที่่�กล่่าวแล้้วข้้างต้้น บริิษััทยัังอาจจััดหาหรืือจััดทำำ�ประกัันภััยชนิิดอื่่�นๆ ให้้ทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม สภาวะเศรษฐกิิจ และมีีความหลากหลาย เพื่่�อสนองความต้้องการของประชาชน
2) ประกัันภััยต่่อ (Reinsurance)
กลุ่่�มบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งการเอาประกัันภััยต่่อ และรัับประกัันภััยต่่อ ตามพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2535 มาตรา
31(2) ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมตามพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2551 ได้้กำำ�หนดห้้ามมิิให้้รัับประกัันภััยรายเดีียว
หรืือเพื่่�อประกัันภััยอัันเดีียวกััน โดยมีีจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยสำำ�หรัับภััยดัังกล่่าวเกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของเงิินกองทุุน (Capital
Fund) ทำำ�ให้้บริิษััท ต้้องเอาประกัันภััยต่่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับประกัันที่่�มีีมููลค่่าสููงๆ
และช่่วยลดความเสี่่�ยงภััยโดยกระจายความเสี่่�ยงภััยของบริิษััทในรููปแบบ ดัังนี้้�คืือ
		
• การเอาประกัันภััยต่่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็็นการประกัันภััยต่่อแบบเป็็นรายๆ และบริิษัทั ประกัันภััยต่่อมีีอิิสระในการคััดเลืือกรัับงานโดยสามารถตอบรัับหรืือปฏิเิ สธได้้
เช่่นเดีียวกััน
		
• การประกัันภััยต่่อออกตามสััญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็็นสััญญาที่่�บริิษััทรัับประกัันภััยต่่อให้้ความวางใจ  และให้้อิิสระในการจััดสรรงานแก่่บริิษััทเอาประกัันภััยต่่อ ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีี
การทำำ�สััญญาประกัันภััยต่่อ 2 แบบคืือ การประกัันภััยต่่อตามสััญญาแบบเป็็นสััดส่่วน (Proportional Treaty) และการ
ประกัันภััยต่่อตามสััญญาแบบไม่่เป็็นสััดส่่วน (Non-Proportional Treaty)
ขณะเดีียวกััน บริิษััทมีีการรัับประกัันภััยต่่อ (Inward Reinsurance) จากบริิษััทประกัันภััยทั้้�งภายในและต่่างประเทศใน
รููปแบบการรัับประกัันภััยต่่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจลีีสซิ่่�ง

บริิษััทประกอบธุุรกิิจลีีซซิ่่�งโดยเน้้นการจััดหาทรััพย์์สิินให้้แก่่ผู้้�ประกอบการนิิติิบุุคคลเป็็นหลัักในรููปแบบการเช่่าผ่่านบริิษััท อาคเนย์์
แคปปิิตอล จำำ�กััด  (“SECAP”) โดยธุุรกิิจลีีซซิ่่�งเป็็นการให้้บริิการเช่่าทรััพย์์สิินประเภทหนึ่่�งซึ่่�งผู้้�เช่่าตกลงทำำ�สััญญาเช่่าทรััพย์์สิินและชำำ�ระค่่า
เช่่าทรััพย์์สิินเป็็นรายงวด โดยผลิิตภััณฑ์์ของ SECAP มีีดัังนี้้�
1) การให้้เช่่ารถยนต์์ตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน (Operating Lease)
SECAP เน้้นธุุรกิิจให้้เช่่าเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน (Operating Lease) กัับทรััพย์์สิินประเภทยานพาหนะเป็็นหลัักซึ่่�งเป็็นการให้้เช่่า
ระยะยาวแก่่หน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ บริิษััทเอกชน รวมถึึงบริิษััทในกลุ่่�มไทยเจริิญคอร์์ปอเรชั่่�น หรืือ   ทีีซีีซีี กรุ๊๊�ป รถยนต์์ที่่�ให้้เช่่าพร้้อม
บริิการซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาประกัันภััยชั้้�น 1 ต่่อภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี และมีีรถยนต์์ทดแทนกรณีีรถยนต์์ใช้้งานไม่่ได้้ตลอดระยะเวลาให้้เช่่า  โดย
ณ  วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 SECAP มีีรถให้้เช่่ากว่่า 21,000 คััน นอกจากนี้้� SECAP ยัังมีีบริิการให้้คำำ�ปรึึกษาและรัับบริิหารจััดการด้้านยาน
พาหนะของธุุรกิิจและหน่่วยงานอีีกด้้วย
ส่่วนผู้้�เช่่าและธุุรกิิจนั้้�นจะได้้รัับประโยชน์์จากการเช่่าเพื่่�อการดำำ�เนิินงานในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งด้้านการเงิินและการบริิหารจััดการ
ประโยชน์์ เช่่น การลดภาระกระแสเงิินสดขาออกและเพิ่่�มความสามารถในการวางแผนการเงิินโดยการทยอยชำำ�ระค่่าเช่่าคงที่่�รายงวด การลด
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาและประกัันภััยยานพาหนะ ลดความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของความต้้องการในการใช้้ยานพาหนะ และลด
ความยุ่่�งยากซัับซ้้อนในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน เป็็นต้้น
นอกจากธุุรกิิจรถยนต์์ให้้เช่่าเพื่่�อการดำำ�เนิินงานแล้้ว SECAP ยัังมีีแผนในการขยายธุุรกิิจการให้้สิินเชื่่�อในหลากหลายรููปแบบทั้้�ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรถยนต์์และไม่่เกี่่�ยวข้้องได้้แก่่
2) สิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อรถยนต์์ใหม่่ (New Car Hire Purchase)
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการเป็็นเจ้้าของรถยนต์์ ด้้วยหลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไขที่่�ยืืดหยุ่่�น ทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีทางเลืือกในการชำำ�ระค่่าเช่่าซื้้�อรายเดืือนที่่�
เหมาะสมกัับรายได้้
3) สิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อรถยนต์์ใช้้แล้้ว (Used Car Hire Purchase)
สำำ�หรัับลููกค้าที่่
้ มี� คี วามต้้องการในการซื้้�อรถยนต์์ที่่ใ� ช้้แล้้วและมีีราคาถููกกว่ารถ
่ ยนต์์ใหม่่พร้อ้ มทั้้�งแบ่่งชำำ�ระเป็็นรายงวด ซึ่่ง� เป็็นทาง
เลืือกหนึ่่�งในการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
4) สิินเชื่่�อกู้้�ยืืมเงิินโดยมีีรถยนต์์เป็็นหลัักประกััน (Cash Your Car)
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความต้้องการในการใช้้เงิินสดเร่่งด่่วน สามารถนำำ�รถยนต์์ที่่�ลููกค้้ามีีนำำ�มาเป็็นสิินทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันในการกู้้�ยืืมได้้ โดย
มีีระยะเวลาการอนุุมััติิที่่�รวดเร็็วและเงื่่�อนไขที่่�คล่่องตััว
5) สิินเชื่่�อระยะสั้้�นเพื่่�อเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน (Revolving Loan)
เป็็นสิินเชื่่�อระยะสั้้�นที่่�ให้้แก่่ลููกค้้าธุุรกิิจที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้เงิินสดในระยะสั้้�น ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถบริิหารจััดการเงิินทุุนได้้
อย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพ  โดยเฉพาะช่่วง High Season ของธุุรกิิจที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้เงิินสดในการจััดเตรีียมสิินค้้าและบริิการ
สำำ�หรัับจำำ�หน่่าย เช่่น การสำำ�รองสิินค้้าบริิโภคคงคลัังเพิ่่�มในช่่วงเทศกาลที่่�มีอุี ุปสงค์์ในการบริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�มเพิ่่�มขึ้้�นสููง โดย SECAP
จะคำำ�นวนดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับการให้้สิินเชื่่�อระยะสั้้�น ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััท ได้้มุ่่�งเน้้นการปล่่อยสิินเชื่่�อประเภทนี้้�ให้้แก่่กลุ่่�มคู่่�ค้้าของบริิษััทในทีีซีีซีี กรุ๊๊�ป 
เช่่น ตััวแทนจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มของ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
6) สิินเชื่่�อแฟ็็กตอริ่่�ง (Factoring Loan)
เป็็นการให้้สิินเชื่่�อแก่่ผู้้�ขายสิินค้้าและบริิการและคู่่�ค้้าบริิษััทในทีีซีีซีี กรุ๊๊�ป อีีกประเภทหนึ่่�งเพื่่�อการบริิหารสภาพคล่่องและเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียน ซึ่่�งผู้้�ให้้สิินเชื่่�อจะรัับโอนสิิทธิ์์�การเรีียกร้้องในการรัับเงิินจากลููกหนี้้�การค้้าและบริิการและชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้าหรืือบริิการทั้้�งจำำ�นวน
หรืือบางส่่วนให้้แก่่ผู้้�ขายสิินค้้าล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ  โดย SECAP จะคิิดดอกเบี้้�ยจากการจ่่ายเงิินล่่วงหน้้า
รวมถึึงค่่าธรรมเนีียมในการดำำ�เนิินการและการบริิหารบััญชีีลูกู หนี้้� โดยเมื่่�อครบกำำ�หนดชำำ�ระลููกหนี้้�การค้้า ลูกู หนี้้�การค้้าจะชำำ�ระหนี้้�โดยตรงให้้
กัับ SECAP
7) สิินเชื่่�อสำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการ (Project Finance)
โดยสิินเชื่่�อโครงการนั้้�นเป็็นสิินเชื่่�อมุ่่�งเน้้นโครงการที่่�มีกร
ี ะแสเงิินสดสม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับการชำำ�ระหนี้้� โดยมัักจะใช้้กระแสเงิินสดของ
โครงการนั้้�นเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน จึึงต้้องเป็็นโครงการที่่�มีีเสถีียรภาพสููง ความผัันผวนต่่อรายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย และกระแสเงิินสดต่ำำ�� มีีผู้้�รัับซื้้�อ
สิินค้้าและบริิการจากโครงการและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบสำำ�หรัับโครงการที่่�ชัดั เจนและแน่่นอน เช่่น โครงการด้้านสาธรณููปโภคอย่่างโครงการผลิิต
ไฟฟ้้าที่่�มีีรายได้้และกระแสเงิินสดสม่ำำ��เสมอ มีีผู้้�รัับซื้้�อไฟฟ้้าจากการผลิิตที่่�ชััดเจน โดยปััจจุบัุ ันบริิษััทมุ่่�งเน้้นให้้สิินเชื่่�อแก่่โครงการที่่�ดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับบริิษััทในกลุ่่�มทีีซีีซีี
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8) สิินเชื่่�ออื่่�นๆ
เป็็นสิินเชื่่อ� ที่่�มุ่่�งกลุ่่�มลููกค้ารา
้ ยย่่อย หรืือธุุรกิิจสำำ�หรัับคู่่�ค้้าบริิษัทั เช่่น อู่่�ตรวจสภาพรถยนต์์ หรืือบริิษัทั ในทีีซีซีี  กรุ๊๊�ป 
ี
และสำำ�หรัับผู้้�
ที่่�ต้อ้ งการได้้รับั อนุุญาตให้้จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ (Franchisee) ของบริิษัทั ในทีีซีซีี  กรุ๊๊�ป รว
ี
มถึึงสิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลเพื่่อ� ขยายการให้้บริิการทางการ
เงิินอย่่างครบวงจรไปยัังกลุ่่�มลููกค้าที่่
้ �หลากหลายขึ้้�น รวมถึึงการสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อยและธุุรกิิจคู่่�ค้้าของทีีซีีซีี กรุ๊๊�ป มีีสภาพ
คล่่องที่่�ดีขึ้้ี �นและเพิ่่�มศัักยภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยบริิษััทอยู่่�ในระหว่่างการดำำ�เนิินการจััดตั้้�งบริิษััท เอสอีีจี มั
ี ันนี่่� จำำ�กััด เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน
นอกจากนี้้� เพื่่�อการบริิหารจััดการหมู่่�ยานพาหนะและเพื่่�อรายได้้จากสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีการใช้้งาน กลุ่่�มธุุรกิิจลีีซซิ่่�งยัังจำำ�หน่่าย
รถยนต์์ใช้้แล้้วผ่า่ นบริิษััท รถดีีเด็็ด  ออโต้้ จำำ�กััด  (“RDD”) โดย RDD จััดซื้้�อรถยนต์์ที่่�หมดอายุุการใช้้งานสำำ�หรัับการเช่่าเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
หรืือรถยนต์์ใช้้แล้้วจาก  SECAP และนำำ�มาจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การประมููล  โชว์์รููมจำำ�หน่่ายรถยนต์์มืือสอง หรืือจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�เช่่า
เดิิม เป็็นต้้น โดย RDD ดำำ�เนิินการซื้้�อรถยนต์์จาก  SECAP และจำำ�หน่่ายออกไปด้้วยราคาตลาด ทำำ�ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจเกิิดสภาพคล่่องและกระแส
เงิินสดรัับสำำ�หรัับการนำำ�ไปจััดหายานพาหนะเพิ่่�มเติิมที่่�มีีความทัันสมััยและตอบโจทย์์กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มากขึ้้�น

กลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�น

บริิษัทั มีีการประกอบธุุรกิิจอื่น่� ๆ เพื่่อ� สนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิิตซึ่่ง� เป็็นธุุรกิิจหลััก รวมถึึงธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย และ
ธุุรกิิจลีีซซิ่่�ง ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีขนาดเป็็นนััยสำำ�คััญ โดยธุุรกิิจอื่่�นๆ ดำำ�เนิินการผ่่านบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมค้้าของบริิษััท ตััวอย่่างประเภทธุุรกิิจ 
เช่่น การฝึึกอบรมตััวแทนประกัันชีีวิติ และประกัันภััย การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านธุุรกิิจ การให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น
โดยในปีี 2562 บริิษััทมีีการจััดตั้้�ง บริิษััท อาคเนย์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด มีีวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินการจััดการและให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ของทรััพย์สิิ์ นของบริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ/หรืืออื่่�นๆ

ช่่องทางการให้้บริิการ
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต

1) การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
ธุุรกิิจประกัันชีีวิติ ของบริิษัทั มีีการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย และยัังมีีการขยายช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายเพื่่อ� ขยายฐานลููกค้า้
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปััจจุุบัันมีีช่่องทางการจำำ�หน่่าย ดัังนี้้�
		• ตััวแทนและโบรคเกอร์์ บริิษััทมีีการสรรหาตััวแทนในการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตทั้้�งในประเภทบุุคคล โดย ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562 มีีตััวแทนประเภทบุุคคลมากกว่่า 2,000 ราย กระจายอยู่่�ตามสาขากว่่า 53 สาขาทั่่�วทุกภู
ุ ูมิิภาค รวมถึึงมีีช่่อง
ทางการจำำ�หน่่ายเป็็นโบรคเกอร์์ชั้้�นนำำ�
		• ธนาคารและสถาบัันการเงิิน บริิษััทมีีการร่่วมมืือกัับธนาคารและสถาบัันการเงิินในการพััฒนารููปแบบกรมธรรม์์ให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของลููกค้า้ ของธนาคาร โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนเบี้้�ยประกัันชีีวิตจากช่
ิ
่องทางธนาคารเป็็นช่่องทางอัันดัับหนึ่่�งในการ
จำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตของบริิษััท
		• โทรศััพท์์ บริิษััทมีีการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตผ่่านการโทรศััพท์์หรืือที่่�เรีียกว่่า  “Telesales” โดยมีีการรวบรวมฐาน
ข้้อมููลลููกค้้าจากแหล่่งต่่างๆ และทำำ�การตลาดโดยตรงกัับลููกค้้าผ่่านการพููดคุุยทางโทรศััพท์์
		• อื่่น� ๆ นอกจากการจำำ�หน่่ายผ่่าน 3 ช่่องทางดัังกล่่าวข้า้ งต้้น บริิษัทั  ยัังมีีการพัฒ
ั นาการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันชีีวิตผ่
ิ า่ นช่่อง
ทางอื่่�นๆ เช่่น Website Application แอพพลิิเคชั่่�น “S Plus” เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีพััฒนาช่่องทางการขายผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรองรัับยุุคดิิจิิตอล
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดสััดส่ว่ นช่่องทางการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันชีีวิต มี
ิ ธี นาคารเป็็นช่่องทางหลัักในการขายกรมธรรม์์ และอัันดัับสอง
เป็็นตััวแทนและโบรคเกอร์์ โทรศััพท์์ และอื่่�นๆ
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2) กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
กลุ่่�มลููกค้า้ เป้้าหมายของธุุรกิิจประกัันชีีวิติ ของบริิษััท สามารถแบ่่งได้้ 2 ประเภท ดัังนี้้�
		• กลุ่่�มลููกค้าบุ
้ ุคคล ได้้แก่่ ลูกค้
ู ้าประเภทบุุคคลธรรมดาทั่่�วไป ซึ่่�งส่่วนมากสามารถเข้้าถึึงได้้ผ่่านช่่องทางตััวแทน ธนาคาร ช่่อง
ทางอื่่�นๆ และรวมถึึงพนัักงานของบริิษััทในกลุ่่�มทีีซีีซีี
		• กลุ่่�มลููกค้านิิติิบุ
้
ุคคล ได้้แก่่ ลููกค้า้ องค์์กร ซึ่่�งได้้แก่่ หน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ บริิษััทเอกชน

ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย

1)	ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยมีีช่่องทางการจำำ�หน่่าย ดัังนี้้�
		• ตััวแทนและโบรคเกอร์์ ผลิิตภััณฑ์์ส่ว่ นใหญ่่ที่่จำ� �ำ หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้� ได้้แก่่ การประกัันภััยรถยนต์์ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
มีีสาขาทั้้�งหมด 13 สาขา ทั่่�วทุุกภููมิิภาค และ SEIC มีีสาขาทั้้�งหมด 75 สาขา ตามแต่่ละจัังหวััดทั่่�วประเทศ
		• ธนาคารและสถาบัันการเงิิน บริิษัทั มีีความร่่วมมืือกัับธนาคารและสถาบัันการเงิินต่่างๆ เพื่่อ� จำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันภััยของ
บริิษััทโดยผลิิตภััณฑ์์ส่่วนใหญ่่ที่่�จำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางนี้้� ได้้แก่่ การประกัันภััยทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล การประกัันอุุบััติิเหตุุส่ว่ น
บุุคคล และการประกัันภััยรถยนต์์
		• โทรศััพท์์ บริิษััทมีีการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันภััยผ่่านการโทรศััพท์์เช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจประกัันชีีวิิต 
		• เครืือข่่ายของบริิษัทั เนื่่อ� งจากบริิษัทั มีีกลุ่่�มธุุรกิิจลีซซิ่่
ี ง� ซึ่่ง� ประกอบธุุรกิิจการให้้เช่่ารถยนต์์เพื่่อ� การดำำ�เนิินงาน ภายใต้้ SECAP
บริิษััทจึึงมีีการจำำ�หน่่ายประกัันภััยรถยนต์์ให้้แก่่ SECAP ด้้วย นอกจากนี้้� บริิษััทยัังเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มธุุรกิิจของทีีซีีซีี กรุ๊๊�ป ซึ่่�งมีี
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในหลากหลายอุุตสาหกรรม ไม่่ว่่าจะเป็็น ธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�ม ธุุรกิิจอุุตสาหกรรมและการค้้า  ธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์ และธุุรกิิจอุุตสาหกรรมการเกษตร ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันวิินาศภััยแก่่บริิษััทต่่างๆ       
ในทีีซีีซีี กรุ๊๊�ป เช่่น การประกัันวิินาศภััยสำำ�หรัับโรงงานอุุตสาหกรรม (Industrial All Risk Insurance) เป็็นต้้น
		• อื่่�นๆ บริิษััทมีีการจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันภััยผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ เช่่น Website ทั้้�ง www.thaiins.com สำำ�หรัับ TIC และ
www.seic.co.th สำำ�หรัับ SEIC นอกจากนี้้� บริิษัทั  มีีแผนการศึึกษาและขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายใหม่่ๆ สำำ�หรัับธุุรกิิจประกััน
วิินาศภััย เช่่น แอพลิิเคชั่่�น หรืือช่่องทางออนไลน์์อื่่�นๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดย SEIC เน้้นจำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันภััยช่่องทางแบบดั้้�งเดิิม (Traditional) เช่่น การขายผ่่านตััวแทน/นายหน้้า ธนาคารและ
สถาบัันการเงิิน และ TIC เน้้นการขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายผ่่านทางออนไลน์์ เช่่น เว็็บไซต์์ แอพพลิิเคชั่่�น เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันใน
ยุุคดิิจิิทััล
• การรัับประกัันภััยต่่อ บริิษัทั มีีความสามารถในการรัับประกัันภััยต่่อจากบริิษัทั ประกัันภััยอื่่น� (Ceding Company) ซึ่่ง� ทำำ�ให้้บริิษัทั
มีีรายได้้จากการรัับประกัันต่่อจากบริิษััทประกัันภััยรายอื่่�น
2) กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
		• กลุ่่�มลููกค้าบุ
้ ุคคล ได้้แก่่ ลูกค้
ู ้าประเภทบุุคคลธรรมดาทั่่�วไป ซึ่่�งส่่วนมากสามารถเข้้าถึึงได้้ผ่่านช่่องทางตััวแทนและโบรคเกอร์์
ธนาคารและสถาบัันการเงิิน ช่่องทางอื่่�นๆ รวมถึึงพนัักงานของบริิษััทในกลุ่่�มทีีซีีซีี
		• กลุ่่�มลููกค้านิิติิบุ
้
ุคคล ได้้แก่่ ลููกค้า้ องค์์กร ซึ่่�งได้้แก่่ หน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ บริิษััทเอกชน รวมถึึง SECAP และบริิษััท
อื่่�นๆ ในกลุ่่�มทีีซีซีี ี

ธุุรกิิจลิิซซิ่่�ง

1) การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
กลุ่่�มธุุรกิิจลีีซซิ่่�ง เน้้นการจำำ�หน่่ายโดยการเข้้าถึึงลููกค้้าโดยตรงผ่่านพนัักงานฝ่่ายขายของบริิษััทซึ่่�งจะมีีการศึึกษาความต้้องการ
ของลููกค้ากลุ่่�
้ มต่่างๆ และนำำ�เสนอบริิการแก่่ลูกค้
ู า้ แต่่ละรายโดยตรง เพื่่อ� ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้า้ ได้้ดีที่่ี สุ� ด 
ุ โดย SECAP
มีีช่อ่ งทางการจำำ�หน่่ายหลัักคืือพนัักงานและตััวแทนในการติิดต่่อขายประมาณ ส่่วน RDD มีีการจำำ�หน่่ายรถยนต์์ใช้้แล้้วผ่า่ นการประมููล จำำ�หน่่าย
ผ่่านโชว์์รููมจำำ�หน่่ายรถยนต์์มืือสอง และจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�เช่่ารายเดิิม
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2) กลีุ่่มลีู่กคั้าเป้าหุ้มาย
กัลุ่มลูกัค้�ของธุุริกั้จำริถุยนตั้์ให้เช่�เพื่่�อกั�ริดิ้ำ�เน้นง�นเป็็นลูกัค้�ป็ริะเภทน้ตั้้บุคคล ส์�ม�ริถุแบ่งไดิ้้ 3 ป็ริะเภท ดิ้ังนี�
• องค์กัริภ�คริัฐ ไดิ้้แกั่ หน่วัยง�นริ�ชกั�ริ และริัฐวัิส์�หกั้จำ ซึ่่ง� น้ยมกั�ริเช่�ริถุยนตั้์หล�กัหล�ยป็ริะเภท เช่น ริถุยนตั้์นงั� ส์่วันบุคคล
ริถุตัู้้ ริถุกัริะบะ เป็็นตั้้น เพื่่�อใช้ส์ำ�หริับกั�ริเดิ้้นท�งของบุคล�กัริในหน่วัยง�นนั�นๆ
• องค์กัริเอกัชน ไดิ้้แกั่ บริิษัทั เอกัชนทัวั� ไป็ ซึ่่ง� มีกั�ริเช่�ริถุยนตั้์หล�กัหล�ยป็ริะเภทตั้�มวััตั้ถุุป็ริะส์งค์ทแ�ี ตั้กัตั้่�งกััน ไดิ้้แกั่ ริถุยนตั้์นง�ั
ริถุตัู้้ และริถุยนตั้์ป็ริะเภท Luxury car เพื่่อ� ใช้ส์ำ�หริับกั�ริเดิ้้นท�งของพื่นักัง�นและผูบ้ ริิห�ริของบริิษัทั ริถุกัริะบะ และริถุบริริทุกั
เพื่่�อใช้ส์ำ�หริับกั�ริขนส์่งส์้นค้�
• เคริือข่�ยของบริิษััทไดิ้้แกั่ บริิษััทตั้่�งๆ ภ�ยใตั้้กัลุ่มทีซึ่ีซึ่ี ซึ่่�งมีกั�ริเช่�ริถุยนตั้์หล�กัหล�ยป็ริะเภทเช่นเดิ้ียวักัับองค์กัริเอกัชน
ทั�วัไป็
ส์ำ�หริับกัลุ่มลูกัค้�ของธุุริกั้จำกั�ริให้ส์้นเชื�อตั้่�งๆ ป็ัจำจำุบัน SECAP เน้นกั�ริจำำ�หน่�ยให้กัับบุคล�กัริและคู่ค้�ของบริิษััทตั้่�งๆ ภ�ยใตั้้
กัลุ่มทีซึ่ีซึ่ี และมีแนวัโน้มขย�ยกั�ริให้ส์้นเชื�อแกั่บุคคลอ่�นๆ
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สภาวะติลี่าดแลี่ะการแข่งขัน
ภาพรวมธุรกิจประกันชีีวิติ
ธุุริกั้จำป็ริะกัันชีวัตั้ิ ไทยยังคงมีอตั้ั ริ�กั�ริเตั้้บโตั้ข่น� อย่�งตั้่อเน่อ� งเม่อ� เทียบกัับธุุริกั้จำอ่น� เน่อ� งจำ�กักั�ริส์่งเส์ริิมดิ้้�นกั�ริลงทุนของภ�คริัฐ
กัับโคริงกั�ริกั่อส์ริ้�งโคริงส์ริ้�งพื่่น� ฐ�นขน�ดิ้ใหญ่ กั�ริลงทุนของภ�คเอกัชน ตั้ลอดิ้จำนกั�ริขย�ยตั้ัวัของกั�ริท่องเทีย� วั และกั�ริป็ริับตั้ัวัดิ้ีขน่� ของ
ส์้นค้�เกัษัตั้ริ ริ�ยไดิ้้คริัวัเริือนในภ�คเกัษัตั้ริกัริริมป็ริับตั้ัวัดิ้ีขน่� ส์่งผลให้กั�ริบริิโภคของภ�คเอกัชนมีกั�ริขย�ยตั้ัวั นอกัจำ�กันีย� งั มีป็จำั จำัยส์่งเส์ริิม
โดิ้ยตั้ริงจำ�กัภ�คริัฐและหน่วัยง�นกัำ�กัับเพื่่อ� ให้ธุริุ กั้จำป็ริะกัันชีวัตั้ิ ส์�ม�ริถุแข่งขันไดิ้้อย่�งเส์ริี เช่น กั�ริส์่งเส์ริิมให้ควั�มริูค้ วั�มเข้�ใจำเกัีย� วักัับกั�ริ
ป็ริะกัันชีวัตั้ิ แกั่ป็ริะช�ชนโดิ้ยทัวั� ไป็ ให้ตั้ริะหนักัถุ่งป็ริะโยชน์ของกั�ริทำ�ป็ริะกัันชีวัตั้ิ กั�ริวั�งแผนส์ุขภ�พื่ของป็ริะช�ชนในริะยะย�วักัับกั�ริส์่งเส์ริิม
กั�ริดิู้แลส์ุขภ�พื่ดิ้้วัยส์้ทธุ้ลดิ้หย่อนภ�ษัีเงินไดิ้้ส์วั่ นบุคคลจำ�กัเบีย� ป็ริะกัันภัยส์ุขภ�พื่จำำ�นวัน 15,000 บ�ท โดิ้ยป็ี 2555 – 2561 เบีย� ป็ริะกัันชีวัตั้ิ
ริับริวัมเตั้้บโตั้เฉลี�ยริ้อยละ 8.21 ตั้่อป็ี
ธุุริกั้จำป็ริะกัันชีวัตั้ิ ป็ี 2561 มีเบีย� ป็ริะกัันชีวัตั้ิ ริับริวัมทัง� ส์้น� 627,387 ล้�นบ�ท ค้ดิ้เป็็นอัตั้ริ�เตั้้บโตั้ถุ่งริ้อยละ 4.26 เม่อ� เทียบกัับป็ีทผี� �่ น
ม� และเบี�ยป็ริะกัันชีวัิตั้ป็ีตั้่อไป็ (Renewal Year Premium) 446,972 ล้�นบ�ท และมีอัตั้ริ�กั�ริคงอยู่ของกัริมธุริริม์ป็ริะกัันชีวัิตั้ริ้อยละ 83
ค้ดิ้เป็็นส์ัดิ้ส์่วันเบี�ยป็ริะกัันชีวัิตั้ตั้่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ริ้อยละ 3.90 และค้ดิ้เป็็นเบี�ยป็ริะกัันภัยริับโดิ้ยตั้ริงตั้่อป็ริะช�กัริ
(Insurance Density) จำำ�นวัน 9,447 บ�ทตั้่อคน เตั้้บโตั้ข่�นริ้อยละ 3.91 เม่�อเทียบกัับป็ีที�ผ่�นม�
รายงานประจาปี 2562
บริษัท เครือไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

เบ่�ยประกันชีีวิติ
เบีย้ ประกันชีวิต
ล้านบาท

เบีย้ ประกันภัยจ่ายครัง้ เดียว
เบีย้ ประกันภัยปี ต่อไป
เบีย้ ประกันภัยปี แรก
อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์

700,000
600,000
500,000
400,000

392,051
48,594

300,000
200,000
100,000
-

261,083

442,874
54,668
294,532

+ 4.26%

503,850
62,398

333,185

537,509
51,764

568,259
51,413

601,726
64,752

627,387
84,731

90.0%
88.0%
86.0%
84.0%

366,089

406,676

433,922

446,972

82.0%
80.0%
78.0%

82,374

93,674

108,266

119,656

110,169

103,052

95,684

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

76.0%
74.0%

ที่่�มา : สิ้มาคมปีระกันชีีวั่ตุไที่ย

เบีย้ ประกันชีวิตต่ อจํานวนประชากรและ GDP
ล้านบาท
10,000

+ 3.91%

5.0%

8,000
6,000
4,000
2,000
-

4.0%
3.17%
6,082

3.43%
6,836

3.81%

3.91%

3.91%

3.89%

3.90%

7,737

8,178

8,619

9,091

9,447

3.0%
2.0%
1.0%
-

25

300,000
200,000
100,000
-

261,083

294,532

333,185

433,922

406,676

366,089

446,972

82.0%
80.0%
78.0%

82,374

93,674

108,266

119,656

110,169

103,052

95,684

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

76.0%
74.0%

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

เบ่�ยประกันชีีวิติติ่อจำานวนประชีากรแลี่ะ GDP

เบีย้ ประกันชีวิตต่ อจํานวนประชากรและ GDP
ล้านบาท
10,000

+ 3.91%

5.0%

8,000
6,000
4,000
2,000

4.0%
3.17%

3.43%

6,082

6,836

2555

2556

3.81%

3.91%

3.91%

3.89%

3.90%

7,737

8,178

8,619

9,091

9,447

3.0%
2.0%
1.0%

-

2557

2558

2559

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร

2560

2561

สัดส่วนเบีย้ ประกันชีวติ ต่อ GDP

ที่มา : สมาคมประกั
วิตไทย สานักนงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ และจและสิ้ั
ระบบสถิ
ตทิ างทะเบี
น ระบบสิ้ถั้ตุ้ที่างที่ะเบ่ยน
ที่่�มา น: ชีสิ้มาคมปีระกั
ชีีวั่ตุไที่ย สิ้ำานักงานคณิะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐก้
งคมแห่
งชีาตุ้ ยและ

ในส่อวงท�งกั�ริจำำ
นของช่องทางการจ
ายนัน้ ตัวนแทนประกั
นชีวิต ยั(Agency)
งคงเป็ นช่
องทางหลั
กและช่
งทางส�าคั
ในส์่วันของช่
�หน่�ยนัน� าหน่
ตั้ัวัแทนป็ริะกัั
ชีวัตั้ิ (Agency)
งคงเป็็นช่อยังท�งหลั
กัและช่
องท�งส์ำ
�คัญอในกั�ริจำำ
หน่ญ�ยผล้ในตั้ภัณฑ์์
ป็ริะกัันชีวัการจ
ิตั้ โดิ้ย
ส์้�นตป็ีภั2561
มีส์ัดิ้นชีส์่ววัิตนกั�ริจำำ
�นช่อมีงท�งนี
�กัเป็็นาหน่
อันดิ้ัายผ่
บหน่
�งค้อดิ้งทางนี
เป็็นริ้อ้มากเป็
ยละ 48.69
ยเบี
วัิตั้ริับริวัม
าหน่ณายผลิ
ณฑ์ประกั
โดย ณ�หน่
สิ �้นปียผ่2561
สดั ส่ว�มนการจ
านช่
นอันดัดิ้้บวัหนึ
่งคิ�ยดป็ริะกัั
เป็ นร้นอชียละ
จำำ�นวัน 305,479
นบ�ท
ค้ดิ้นเป็็ชีนวอัิตตั้รัริ�กั�ริเตั้้
บโตั้ริ้305,479
อยละ 3.19
อันดิ้ับส์อง
องท�งกั�ริจำำ
�นธุน�ค�ริ
48.69 ด้ล้ว�ยเบี
้ยประกั
บรวมจานวน
ล้ านบาท
คิดเป็ช่นอั
ตราการเติ�บหน่โตร้�ยผ่
อยละ
3.19 อั(Bancassurance)
นดับสอง ช่องทางการส์ัดิ้ส์่วัน
กั�ริจำำ�หน่จ�าหน่
ยริ้อายละ
มีเบี�ย(Bancassurance)
ป็ริะกัันชีวัิตั้ริับริวัม สั280,459
ล้�นบ�ท
เตั้้บอยละ
โตั้ริ้อ44.70
ยละ 3.80
นดิ้ับส์�ม
�หน่�ยผ่
นกั�ริตั้ล�ดิ้
ยผ่า44.70
นธนาคาร
ดส่วนการจ
าหน่ายร้
มีเบีอั้ยประกั
นชีวช่ิตอรังท�งกั�ริจำำ
บรวม 280,459
ล้ า�นบาท
แบบตั้ริง (Direct Marketing) มีส์ัดิ้ส์่วันริ้อยละ 2.28 เบี�ยป็ริะกัันชีวัิตั้ริับริวัม 14,334 ล้�นบ�ท เตั้้บโตั้ลดิ้ลงริ้อยละ 2.84 และช่องท�งกั�ริ
เติบโตร้ อยละ 3.80 อันดับสาม ช่องทางการจาหน่ายผ่านการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มีสดั ส่วนร้ อยละ 2.28 เบี ้ย
จำำ�หน่�ยอ่�นๆ (Other) อีกัริ้อยละ 4.32 มีเบี�ยป็ริะกัันชีวัิตั้ริับริวัม 27,116 ล้�นบ�ท เตั้้บโตั้ริ้อยละ 30.72 ตั้�มลำ�ดิ้ับ
ประกันชีวิตรับรวม 14,334 ล้ านบาท เติบโตลดลงร้ อยละ 2.84 และช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ (Other) อีกร้ อยละ 4.32 มีเบี ้ย
รายงานประจาปี 2562
ประกันชีวิตรับรวม 27,116 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 30.72 ตามลาดับ

เบ่�ยประกันชีีวิติ จำาแนกติามชี่องที่างการขาย

เบีย้ ประกันชีวิต จําแนกตามช่ องทางการขาย

บริษัท เครือไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

ล้านบาท
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000

14,664
14,016

11,584
12,129
143,668

172,323

224,671

241,871

200,000
100,000

17,698
15,242

18,501
15,663

18,683
14,868

20,743
14,752

27,116
14,334

หน้า228,582
26 / 186

247,495

270,183

280,459

210,895

260,014

274,763

287,214

296,047

305,479

2555
2556
ตัวแทน (Agent)

2557
2558
ธนาคาร (Bancassurance)

2559
นายหน้า (Broker)

2560
2561
ช่องทางอื่น (Others)

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

ที่่�มา : สิ้มาคมปีระกันชีีวั่ตุไที่ย

เบีย้ ประกันภัยรับและส่ วนแบ่ งการตลาดของ SELIC
26

ล้านบาท
16,000
14,000
12,000

อันดับ 11

อันดับ 10

อันดับ 11

2.39%

2.52%

อันดับ 14

3.00%
2.50%

300,000

172,323

143,668

200,000
100,000

260,014

241,871

224,671

รายงานประจําป 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

287,214

274,763

296,047

305,479

2555
2556
ตัวแทน (Agent)

2557
2558
ธนาคาร (Bancassurance)

2559
นายหน้า (Broker)

2560
2561
ช่องทางอื่น (Others)

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

เบ่�ยประกันภัยรับแลี่ะส่วนแบ่งการติลี่าดของ SELIC

เบีย้ ประกันภัยรับและส่ วนแบ่ งการตลาดของ SELIC
ล้านบาท
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

อันดับ 11

อันดับ 10

อันดับ 11

2.39%

2.52%

อันดับ 14

3.00%
2.50%
2.00%

1.85%

15,020
10,575

1.49%

11,613

1.50%
1.00%

6,613

0.50%
0.00%

2560
เบีย้ ประกันภัยรับ SELIC

2561

9M2561
ส่วนแบ่งการตลาด SELIC

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันชีวิต สานักงาน คปภ.

9M2562
อันดับในอุตสาหกรรมของ SELIC

ที่่�มา : สิ้ถั้ตุ้ธุรก้จปีระกันชีีวั่ตุ สิ้ำานักงาน คปีภ

SELICSELIC
มีกั�ริเตั้้
บโตั้ของเบี
�ยป็ริะกัั
นภัยนริับภัและส์่
วันแบ่วงนแบ่
กั�ริตั้ล�ดิ้อย่
�งตั้่อาเน่งต่�อองเนืโดิ้ยในป็ี
25602560
มีส์่วัมีนแบ่
งกั�ริตั้ล�ดิ้เท่
มีการเติ
บโตของเบี
้ยประกั
ยรับและส่
งการตลาดอย่
่อง โดยในปี
สว่ นแบ่
งการตลาด�กัับริ้อยละ
1.85 ของเบี�ยป็ริะกัันภัยริับริวัมทั�งอุตั้ส์�หกัริริม จำัดิ้เป็็นบริิษััทในอันดิ้ับที� 11 ของอุตั้ส์�หกัริริม และในงวัดิ้เกั้�เดิ้่อนป็ี 2561 มีส์่วันแบ่งกั�ริ
เท่ากับร้ อยละ 1.85 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังอุ
้ ตสาหกรรม จัดเป็ นบริ ษัทในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม และในงวดเก้ า
ตั้ล�ดิ้เท่�กัับริ้อยละ 2.52 ของเบี�ยป็ริะกัันภัยริับริวัมทั�งอุตั้ส์�หกัริริม จำัดิ้เป็็นบริิษััทในอันดิ้ับที� 11 ของอุตั้ส์�หกัริริม อีกัทั�งเบี�ยป็ริะกัันภัยริับใน
อนปี เตั้้2561
ว่ นแบ่ง2560
การตลาดเท่
บร้ อ42.03
ยละ 2.52
ของเบี
้ยประกั
รับรวมทั�เดิ้่
งอุ
้ อตนป็ี
สาหกรรม
นบริ ษัทในอันดับ�ทีเดิ้่่ 11อนป็ี 2561
งวัดิ้ป็ี เดื2561
บโตั้ข่มี�นสจำ�กัป็ี
ส์ูงถุ่งริ้าอกัยละ
และเบี
�ยป็ริะกัั
นภัยนริัภับยในงวัดิ้เกั้
2562 เตั้้จัดบเป็โตั้ลดิ้ลงจำ�กังวัดิ้เกั้
ตสาหกรรม อีกทังเบี
้ ้ยประกันภัยรับในงวดปี 2561 เติบโตขึ ้นจากปี 2560 สูงถึงร้ อยละ 42.03 และเบี ้ยประกันภัยรับใน
ริ้อยละของอุ
43.06
งวดเก้ าเดือนปี 2562 เติบโตลดลงจากงวดเก้ าเดือนปี 2561 ร้ อยละ 43.06

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย

เศริษัฐกั้
ภาพรวมธุ
รกิจำจไทยในป็ี
ประกันวิน2562
าศภัยมีกั�ริป็ริับตั้ัวัดิ้ีข่�นจำ�กัป็ีกั่อนหน้� โดิ้ยมีอัตั้ริ�กั�ริเตั้้บโตั้ของ GDP ริ้อยละ 2.6 ตั้่อเน่�องจำ�กัป็ี 2561 ซึ่่�ง
เตั้้บโตั้ริ้อยละ 4.1
ซึ่่�งอ้�จงอ้ไทยในปี
งจำ�กัส์ำ�2562
นักัง�นคณะกัริริมกั�ริพื่ั
ฒน�กั�ริเศริษัฐกั้
จำและส์ั
งคมแห่งบช�ตั้้
เป็็นGDP
ผลให้ร้ธุอุริยละ
กั้จำป็ริะกัั
ยมีอัตั้ริ�กั�ริ
เศรษฐกิ
มีการปรับตัวดีขึ ้นจากปี
ก่อนหน้ า โดยมี
อตั ราการเติ
โตของ
2.6 นต่วัิอนเนื�ศภั
่องจาก
เตั้้บโตั้ไป็ในท้
กัับกั�ริขย�ยตั้ั
จำของป็ริะเทศไทย โดิ้ยป็ี
2555 - 2561จและสั
เบี�ยป็ริะกัั
นภัยงชาติ
ริับโดิ้ยตั้ริงเตั้้
ปี 2561ศซึท�งเดิ้ี
ง่ เติบยโตร้วักััอนยละ
4.1 ซึ่งอ้ างอิวัท�งเศริษัฐกั้
งจากสานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาการเศรษฐกิ
งคมแห่
เป็ นผลให้บธโตั้เฉลี
ุรกิจ �ยริ้อยละ
4.37 ตั้่อป็ี
ประกันวินาศภัยมีอตั ราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปี 2555 - 2561 เบี ้ย
ธุุริกั้จำป็ริะกัันวัิน�ศภัยยังคงมีอตั้ั ริ�กั�ริเตั้้บโตั้เพื่่ม� ข่น� อย่�งตั้่อเน่อ� ง ป็ี 2561 มีเบีย� ป็ริะกัันภัยริับโดิ้ยตั้ริงริวัมทัง� ส์้น� 231,990 ล้�นบ�ท
ประกั
นภัยรับโดยตรงเติ
บโตเฉลี
ค้ดิ้เป็็นอัตั้ริ�กั�ริเตั้้
บโตั้ถุ่งริ้อยละ
5.62ย่ ร้เม่อยละ
�อเทีย4.37
บกัับต่ป็ีอทปีี�ผ่�นม� อีกัทั�งงวัดิ้เกั้�เดิ้่อนส์้�นส์ุดิ้ 30 กัันย�ยน 2562 ยังมีกั�ริเตั้้บโตั้จำ�กัช่วังเดิ้ียวักััน
รกิจประกั
ยยังคงมีอยตั วักััราการเติ
บโตเพิ่มขึวั้นอย่
างต่อเนืจำ่อของป็ริะเทศไทย
ง ปี 2561 มีเบี ้ยประกั
รับโดยตรงรวมทังสิ
้ ้น บป็ริะกััน
ของป็ีกั่อนถุ่งริ้อธุยละ
4.70 นซึ่่วิ�งนเป็็าศภั
นไป็ในท�งเดิ้ี
นกัับกั�ริขย�ยตั้ั
ท�งเศริษัฐกั้
และเม่น�อภัจำำย�แนกัตั้�มป็ริะเภทกั�ริริั
นบาท คิเป็็ดนเป็ส์ันอั
บโตถึ
งร้ อยละ
5.62นเมื
เทียยบกัม�กัเป็็
บปี ที่ผน่าอันมา
อีก�งทัค้งงวดเก้
้ ดิ้เป็็นริ้าอเดื
อนสิ59.27
้นสุด 30ของเบี
กันยายน
พื่บวั่�231,990
ป็ริะกัันภัล้ยาริถุยนตั้์
ดิ้ส์่ตวัราการเติ
นเบี�ยป็ริะกัั
นในธุุ
ริกั้จำป็ริะกัั
วัิน่อ�ศภั
นดิ้ับหน่
ยละ
�ยป็ริะกัันภัยริับ
โดิ้ยตั้ริงทั�งหมดิ้ของธุุริกั้จำป็ริะกัันวัิน�ศภัย โดิ้ยมีกั�ริเตั้้บโตั้ที�ริหน้้อยละ
า 27 5.40
/ 186 เม่�อเทียบกัับงวัดิ้เกั้�เดิ้่อนช่วังป็ีกั่อนหน้� อันดิ้ับส์อง ป็ริะกัันภัย
เบ็ดิ้เตั้ล็ดิ้ เช่น กั�ริป็ริะกัันภัยอุบัตั้้เหตัุ้ กั�ริป็ริะกัันควั�มเส์ี�ยงภัยทุกัชน้ดิ้และกั�ริป็ริะกัันภัยทริัพื่ย์ส์้น เป็็นตั้้น มีส์ัดิ้ส์่วันริ้อยละ 34.04 ของเบี�ย
ป็ริะกัันภัยริับโดิ้ยตั้ริงทัง� หมดิ้ของธุุริกั้จำป็ริะกัันวัิน�ศภัย เตั้้บโตั้ริ้อยละ 4.74 เม่อ� เทียบกัับงวัดิ้เกั้�เดิ้่อนช่วังป็ีทผ�ี �่ นม� อันดิ้ับส์�ม ป็ริะกัันอัคคีภยั
มีส์ดิ้ั ส์่วันริ้อยละ 4.37 ของเบีย� ป็ริะกัันภัยริับโดิ้ยตั้ริงทัง� หมดิ้ของธุุริกั้จำป็ริะกัันวัิน�ศภัย เตั้้บโตั้ลดิ้ลงริ้อยละ 1.25 เม่อ� เทียบกัับงวัดิ้เกั้�เดิ้่อนช่วัง
ป็ีที�ผ่�นม� และป็ริะกัันภัยท�งทะเลและขนส์่ง มีส์ัดิ้ส์่วันริ้อยละ 2.15 ของเบี�ยป็ริะกัันภัยริับโดิ้ยตั้ริงทั�งหมดิ้ของธุุริกั้จำป็ริะกัันวัิน�ศภัย เตั้้บโตั้
ลดิ้ลงริ้อยละ 9.02 เม่�อเทียบกัับป็ีที�ผ่�นม�
นอกัจำ�กันี� พื่บวั่� เบี�ยป็ริะกัันวัิน�ศภัยตั้่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ค้ดิ้เป็็นริ้อยละ 1.42 และค้ดิ้เป็็นเบี�ยป็ริะกัันภัย
ริับโดิ้ยตั้ริงตั้่อป็ริะช�กัริ (Insurance Density) จำำ�นวันกัวั่� 3,504 บ�ทตั้่อคน เตั้้บโตั้ข่�นริ้อยละ 6.16 เม่�อเทียบกัับป็ีที�ผ่�นม�
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ทังหมดของธุ
้
รกิจประกันวินาศภัย เติบโตร้ อยละ 4.74 เมื่อเทียบกับงวดเก้ าเดือนช่วงปี ที่ผ่านมา อันดับสาม ประกันอัคคีภยั มี
สัดส่วนร้ อยละ 4.37 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมดของธุ
้
รกิจประกันวินาศภัย เติบโตลดลงร้ อยละ 1.25 เมื่อเทียบกับ
งวดเก้ าเดือนช่วงปี ที่ผา่ นมา และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีสดั ส่วนร้ อยละ 2.15 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมด
้
ของธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตลดลงร้ อยละ 9.02 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ พบว่า เบี ้ยประกันวินาศภัยต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) คิดเป็ นร้ อยละ 1.42 และคิดเป็ นเบี ้ย
ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จานวนกว่า 3,504 บาทต่อคน เติบโตขึ ้นร้ อยละ 6.16 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผา่เบ่
นมา
�ยประกันวินาศภัย จำาแนกติามประเภที่
เบีย้ ประกันวินาศภัยภัย จําแนกตามประเภท
ล้านบาท

+ 5.62%
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ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ที่่�มา : สิ้ถั้ตุ้ธุรก้จปีระกันวั่นาศภัย สิ้ำานักงาน คปีภ.
ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ.

เบ่�ยประกันวินาศภัยติ่อจำาเบีนวนประชีากรแลี่ะ
ย้ ประกันวินาศภัยต่ อจํGDP
านวนประชากรและ GDP
ล้านบาท
4,000

รายงานประจาปี 2562
บริษัท เครือไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

+ 6.16%

1.57%

1.60%

1.55%

3,000

1.55%
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1.45%

2,000
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1,000

1.50%

1.46%
3,134

3,153
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3,213

1.42%
3,300

1.42%
3,504

1.45%
1.40%
1.35%

-

1.30%
2555

2556

2557

2558

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อประชากร

2559

2560

2561

สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อ GDP

ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ระบบสถิตทิ างทะเบียน
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ที่่�มา : สิ้ถั้ตุ้ธุรก้จปีระกันวั่นาศภัย สิ้ำานักงาน คปีภ. สิ้ำานักงานคณิะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก้จและสิ้ังคมแห่งชีาตุ้ และ ระบบสิ้ถั้ตุ้ที่างที่ะเบ่ยน

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอตั ราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ร้อยละ 56.74 เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยประเภท
.
ของประกันภัยที่มีอตั ราค่าสินไหมทนแทนสูงสุดอันดับแรกคือ ประกันภัยรถยนต์คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 อันดับสอง ประกันภัย
ธุุริกั้จำป็ริะกัันวัิน�ศภัยมีอัตั้ริ�ค่�ส์้นไหมทดิ้แทน (Loss Ratio) ที�ริ้อยละ 56.74 เพื่่�มข่�นจำ�กัป็ีที�ผ�่ นม� โดิ้ยป็ริะเภทของป็ริะกัันภัยที�
เบ็ดเตล็ดคิดเป็ นร้ อยละ 42.25 อันดับสาม ประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็ นร้ อยละ 32.80 และประกันอัคคีภยั คิดเป็ นร้ อย
มีอัตั้ริ�ค่�ส์้นไหมทนแทนส์ูงส์ุดิ้อันดิ้ับแริกัค่อ ป็ริะกัันภัยริถุยนตั้์ค้ดิ้เป็็นริ้อยละ 65.25 อันดิ้ับส์อง ป็ริะกัันภัยเบ็ดิ้เตั้ล็ดิ้ค้ดิ้เป็็นริ้อยละ 42.25
ละ ป็ริะกัั
14.40นภัยท�งทะเลและขนส์่งค้ดิ้เป็็นริ้อยละ 32.80 และป็ริะกัันอัคคีภัยค้ดิ้เป็็นริ้อยละ 14.40
อันดิ้ับส์�ม
อัตราค่ าสินไหมทดแทน จําแนกตามประเภท
28

ร้อยละ
90

83.8

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอตั ราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ที่ร้อยละ 56.74 เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา โดยประเภท
รายงานประจําป 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
ของประกันภัยที่มีอตั ราค่าสินไหมทนแทนสูงสุดอันดับแรกคือ ประกันภัยรถยนต์คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 อันดับสอง ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดคิดเป็ นร้ อยละ 42.25 อันดับสาม ประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็ นร้ อยละ 32.80 และประกันอัคคีภยั คิดเป็ นร้ อย
ละ 14.40

อัติราคั่าสินไหุ้มที่ดแที่น จำาแนกติามประเภที่
อัตราค่ าสินไหมทดแทน จําแนกตามประเภท
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ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถโดยสมัครใจ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

15.4

14.4

2560
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ประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย

า : สิ้ถั้
ตุ้ธและสมาคมประกั
ุรก้จปีระกันวั่นาศภั
สิ้ำานัยไทย
กงาน คปีภ. และสิ้มาคมปีระกันวั่นาศภัยไที่ย
ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานัที่่�มกงาน
คปภ.
นวินยาศภั

เบ่�ยประกันวินาศภัยแลี่ะส่วนแบ่งการติลี่าดของ SEIC แลี่ะ TIC

รายงานประจาปี 2562
บริษัท เครือไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

เบีย้ ประกันวินาศภัยและส่ วนแบ่ งการตลาดของ SEIC และ TIC
ล้านบาท
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

5

อันดับ
31
4.74%

5

อันดับ
30

หน้า 29 / 1865

อันดับ
28

7

2,273

4.27%

4.00%
3.00%

10,756
1.03%

6.00%
5.00%

4.64%
4.58%
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0.99%
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7,765
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9M2561
เบีย้ ประกันภัยรับ SEIC
เบีย้ ประกันภัยรับ TIC
ส่วนแบ่งการตลาด SEIC
อันดับในอุตสาหกรรมของ SEIC
อันดับในอุตสาหกรรมของ TIC
ที่มา : สถิตธิ ุรกิจประกันวินาศภัย สานักงาน คปภ.

2.00%
1.07%
1,891

1.00%
0.00%

9M2562
ส่วนแบ่งการตลาด TIC

ที่่�มา : สิ้ถั้ตุ้ธุรก้จปีระกันวั่นาศภัย สิ้ำานักงาน คปีภ.
.

SEIC มีกั�ริเตั้้บโตั้ของเบี�ยป็ริะกัันภัยริับและส์่วันแบ่งกั�ริตั้ล�ดิ้ลดิ้ลง โดิ้ยในป็ี 2560 มีส์่วันแบ่งกั�ริตั้ล�ดิ้เท่�กัับริ้อยละ 4.74 ของ
SEIC มีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับและส่วนแบ่งการตลาดลดลง โดยในปี 2560 มีสว่ นแบ่งการตลาดเท่ากับร้ อย
เบี�ยป็ริะกัันภัยริับริวัมทั�งอุตั้ส์�หกัริริม จำัดิ้เป็็นบริิษััทในอันดิ้ับที� 5 ของอุตั้ส์�หกัริริม และในงวัดิ้เกั้�เดิ้่อนป็ี 2562 มีส์่วันแบ่งกั�ริตั้ล�ดิ้เท่�กัับ
ละ 4.74
ของเบี
้ยประกั
รับรวมทั
้ ส์�หกัริริม
ตสาหกรรมจำัดิ้จัเป็็ดเป็
นบริ
ัทในอั
5 ของอุ
ตสาหกรรมส์ำและในงวดเก้
าเดืนภัอนปี
มี 2561
ริ้อยละ 4.27
ของเบี
�ยป็ริะกัั
นภัยนริัภับยริวัมทั
�งอุตั้งอุ
นบริิ
ษััทษในอั
นดิ้ันบดัทีบ� 7ที่ ของอุ
ตั้ส์�หกัริริม
�หริับเบี�ยป็ริะกัั
ยริับ2562
ในงวัดิ้ป็ี
นแบ่ง2560
การตลาดเท่
ร้ อยละ
ของเบี
้ยประกั
รับรวมทั�งอุ
้ ตอสาหกรรม
จัดบเป็โตั้ลดิ้ลงจำ�กังวัดิ้เกั้
นบริ ษัทในอันดับที�เดิ้่
่ 7อของอุ
ตสาหกรรม
เตั้้บโตั้ข่�นส่วจำ�กัป็ี
เท่�กัับาริ้กัอบยละ
3.314.27
และเบี
�ยป็ริะกัั
นภัยนริัภับยในงวัดิ้เกั้
เดิ้่
นป็ี 2562 เตั้้
นป็ี 2561
ริ้อยละ 2.30
สาหรับเบี ้ยประกันภัยรับในงวดปี 2561 เติบโตขึ ้นจากปี 2560 เท่ากับร้ อยละ 3.31 และเบี ้ยประกันภัยรับในงวดเก้ าเดือนปี
2562 เติบโตลดลงจากงวดเก้ าเดือนปี 2561 ร้ อยละ 2.30

TIC มีการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับและส่วนแบ่งการตลาดมากขึ ้น โดยในปี 2560 มีสว่ นแบ่งการตลาดเท่ากับร้ อย
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TIC มีีการเติิบโตของเบี้้�ยประกัันภััยรัับและส่่วนแบ่่งการตลาดมากขึ้้�น โดยในปีี 2560 มีีส่่วนแบ่่งการตลาดเท่่ากัับร้้อยละ 1.03 ของ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมทั้้�งอุุตสาหกรรม จััดเป็็นบริิษััทในอัันดัับที่่� 31 ของอุุตสาหกรรม และในงวดเก้้าเดืือนปีี 2562 มีีส่่วนแบ่่งการตลาดเท่่ากัับ
ร้้อยละ 1.07 ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมทั้้�งอุุตสาหกรรม จััดเป็็นบริิษััทในอัันดัับที่่� 29 ของอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับเบี้้�ยประกัันภััยรัับในงวดปีี 2561
เติิบโตขึ้้�นจากปีี 2560 เท่่ากัับร้้อยละ 1.37 และเบี้้�ยประกัันภััยรัับในงวดเก้้าเดืือนปีี 2562 เติิบโตจากงวดเก้้าเดืือนปีี 2561 เท่่ากัับร้้อยละ 11.07

ภาพรวมธุุรกิิจลิิซซิ่�ง่

ธุุรกิิจรถยนต์์ให้้เช่่าแบ่่งเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ ธุุรกิิจรถยนต์์ให้้เช่่าระยะสั้้�น (Short-term Rental) มีีระยะเวลาในการให้้บริิการน้้อย
กว่่า 1 ปีี และ ธุุรกิิจรถยนต์์ให้้เช่่าระยะยาว (Long-term Rental) หรืือการให้้เช่่าเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน (Operating Lease) มีีระยะเวลาในการ
ให้้บริิการตั้้�งแต่่ 1 ปีี ขึ้้�นไป โดยธุุรกิิจลีีซซิ่่�งของ SECAP ส่่วนใหญ่่เป็็นการให้้เช่่ารถยนต์์เพื่่�อการดำำ�เนิินงาน ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทยประมาณการ
ว่่าตลาดรถยนต์์ในปีี 2563 นี้้� น่่าจะทรงตััวอยู่่�ระดัับเดีียวกัับปีี 2562 หรืือมีีโอกาสหดตััวได้้ถึึงร้้อยละ 5 หรืือ คิิดเป็็นตััวเลขยอดขาย 960,000
ถึึง 1,015,000 คััน เป็็นผลจากปััจจััยกดดัันที่่�สำำ�คััญ คืือการเข้้าควบคุุมการปล่่อยสิินเชื่่�อของธนาคารแห่่งประเทศไทยตั้้�งแต่่ช่ว่ งกลางปีี 2562
ที่่�ผ่่านมา สำำ�หรัับยอดขายรถยนต์์โดยรวมตลอดทั้้�งปีี 2562 น่่าจะหดตััวลงประมาณร้้อยละ 2.5 จากปีี 2561
ในส่่วนของธุุรกิิจรถยนต์์ให้้เช่่าเพื่่อ� การดำำ�เนิินงานมีีกลุ่่�มลููกค้า้ เป้้าหมายหลััก คืือ กลุ่่�มลููกค้านิิติิบุ
้
คุ คล เนื่่อ� งจากช่่วยลดภาระทางการ
เงิินไม่่ต้อ้ งใช้้เงิินลงทุุนในการซื้้�อรถ ทางบริิษัทั ผู้้�เช่่าไม่่ต้อ้ งแบกรัับภาระค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ เช่่น ค่่าซ่อ่ มบำำ�รุุง ค่่าจดทะเบีียน ค่่าต่อ่ ภาษีีรถยนต์์ประจำำ�
ปีี เป็็นต้้น นอกเหนืือจากนี้้�ยัังมีีบริิการรถยนต์์ทดแทนในกรณีีที่่�รถยนต์์เช่่าไม่่สามารถใช้้งานได้้ ซึ่่�งช่่วยลดความเสีียหายของธุุรกิิจได้้ ปัจจุ
ั ุบััน
มีีบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจการให้้เช่่ารถยนต์์เพื่่�อการดำำ�เนิินงานจำำ�นวนมาก โดยมีีตััวอย่่างบริิษััทและผลประกอบการ ดัังตารางต่่อไปนี้้�

บริษัท

2559

รายได้รวม (ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำ�กัด (1)

3,621.08

3,870.38

4,258.00

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

4,174.43

3,857.05

3,832.38

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำ�กัด

2,434.16

2,491.01

2,615.01

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำ�กัด (มหาชน)

1,459.44

2,141.91

2,675.17

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำ�กัด (มหาชน)

2,002.97

2,092.39

2,081.43

บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำ�กัด

1,621.42

1,588.64

1,441.29

บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จำ�กัด

1,349.37

1,326.01

1,058.99

บริษัท ไทย วี. พี. คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

942.93

944.18

985.79

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด

630.45

687.63

705.54

บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

235.41

244.89

223.78

หมายเหตุุ: (1) รอบบััญชีี เริ่่�มวัันที่่� 1 เมษายน และ สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคมของปีีถััดไป
แหล่่งข้้อมููล: ข้้อมููลจากกระทรวงพาณิิชย์์ผ่่านบริิษััท บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

จากข้้อมููลรายได้้รวมของบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจให้้เช่่ารถยนต์์เพื่่�อการดำำ�เนิินงานข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่่าบริิษััทส่่วนใหญ่่มีีรายได้้มั่่�นคง
สม่ำำ��เสมอ เนื่่�องจากเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีรายได้้จากการทำำ�สััญญาเช่่าระยะยาวประมาณ 3 – 5 ปีี อีกทั้้
ี �งกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าองค์์กร หน่่วย
งานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ บริิษััทเอกชน ซึ่่�งลููกค้้าแต่่ละรายมีีความต้้องการในบริิการที่่�แตกต่่างกััน บริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจนี้้�จึึงเน้้นการบริิการที่่�มีี
คุุณภาพ สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า  และรัักษาฐานลููกค้้าเดิิมไว้้ได้้ ภาวะการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมนี้้�จึึงไม่่รุุนแรงมากนััก
นอกจากนี้้�อุุตสาหกรรมยัังมีีโอกาสเติิบโตจากความต้้องการยานพาหนะเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจ รวมถึึงผู้้�ประกอบการบางรายที่่�
เปลี่่�ยนจากการซื้้�อขาดมาเป็็นการเช่่าเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับภาวะอุุตสาหกรรมการจำำ�หน่่ายรถยนต์์ใช้้แล้้วทั่่�วประเทศในครึ่่�งปีีแรกของปีี 2562 ยัังดีีและเติิบโตต่่อเนื่่�องและน่่าจะเติิบโต
ประมาณร้้อยละ 5-7 ต่่อมาช่่วงไตรมาส 3 ตลาดเริ่่�มหดตััวและร่่วงลงมาอย่่างชััดเจน สาเหตุุจากสภาพหนี้้�ครััวเรืือนที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลให้้สถาบััน
การเงิินปล่่อยสิินเชื่่�อค่่อนข้้างยาก รถยนต์์มืือสองจึึงหมุุนเวีียนได้้ช้้าและไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดการณ์์ ไว้้ ภาพรวมของปีี 2562 จึึงน่่าจะทรงตััวและ
ไม่่เติิบโตเมื่่อ� เทีียบกัับปีีที่่ผ่� า่ นมา โดยปีี 2561 มููลค่่าการซื้้อ� ขายรถยนต์์มืือสองอยู่่�ที่่ปร
� ะมาณ 145,000 ล้้านบาท สำำ�หรัับปีี 2563 จากปััจจัยั ด้้าน
ค่่าเงิินบาทของไทยที่่�ยังั แข็็งค่่าแข่่งขัันกัับคนอื่่น� ค่่อนข้้างยากยัังต้้องอาศััยการท่่องเที่่�ยวสนัับสนุุน ส่่วนหนี้้�ครััวเรืือนยัังมีีให้้เห็็นอยู่่� ถึึงแม้้ว่าต
่ ลาด
รถมืือสองจะเติิบโตในภาคตะวัันออกโดยเฉพาะพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor
หรืือ EEC) แต่่อยู่่�ในลัักษณะการปั่่�นกระแสให้้เกิิดฟองสบู่่�ในภููมิิภาคเดีียว ส่่วนภููมิิภาคอื่่�นที่่�มีีภาคเกษตรกรรมยัังไม่่ดีีขึ้้�น เฉลี่่�ยมากถึึง 80%
ปััจจุุบัันตลาดใหญ่่ยัังเป็็นกรุุงเทพฯและปริิมณฑล จึึงคาดการณ์์ ได้้ว่่าตลาดรถมืือสองปีี 2563 จะไม่่ค่่อยดีีนัักและน่่าจะลำำ�บาก ธุุรกิิจอาจจะมีี
สภาพฝืืดเคืืองบ้้าง เพราะยัังต้้องอาศััยสิินเชื่่�อรถยนต์์อยู่่�ประมาณร้้อยละ 90 - 95 หากสถาบัันการเงิินยัังมีีมาตรการคุุมเข้้มเรื่่�องการปล่่อย
สิินเชื่่�อก็็จะทำำ�ให้้การเติิบโตของธุุรกิิจค่่อนข้้างลำำ�บาก

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตของบริิษััทมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนหลััก  2 แหล่่ง คืือ ทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว กระแสเงิินสดที่่�ได้้มาจากการ
ดำำ�เนิินงานหลััก คืือ รายได้้จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับ และรายได้้จากการลงทุุน  
ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยของบริิษััทมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนหลััก  3 แหล่่ง คืือ ทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว กระแสเงิินสดที่่�ได้้มาจาก
การดำำ�เนิินงานหลััก คืือ รายได้้จากเบี้้�ยประกัันภััยรัับ และรายได้้จากการลงทุุน และการกู้้�ยืืม  
ธุุรกิิจลีซซิ่่
ี �งของบริิษััทมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนหลััก  3 แหล่่ง คืือ ทุุนจดทะเบีียนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว กระแสเงิินสดที่่�ได้้มาจากการดำำ�เนิิน
งานหลััก  
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�ระบุุในหััวข้้อนี้้�เป็็นปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�บริิษััท เห็็นว่่ามีีนััยสำำ�คััญ และอาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบในทางลบต่่อฐานะการ
เงิินของบริิษััท ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และมููลค่่าหุ้้�นสามััญของบริิษััท รวมทั้้�งอาจส่่งผลต่่อผลตอบแทนจากการลงทุุนในหุ้้�นสามััญของ
บริิษััท ในทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นอกเหนืือจากความเสี่่�ยงที่่�ระบุุในหนัังสืือชี้้�ชวนอาจมีีความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�บริิษััท ยัังไม่่อาจทราบได้้ในขณะนี้้�
หรืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทพิิจารณาในขณะนี้้�แล้้ว  เห็็นว่่าไม่่มีีผลกระทบในสาระสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ซึ่่�งความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
อาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะการเงิินของบริิษััท ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และมููลค่่าหุ้้�นสามััญของบริิษััท อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
1)	ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจในกลุ่่�มธุุรกิิจประกัันชีีวิติ และประกัันวิินาศภััย
		
1.1 ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ปััจจุุบัันเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมภายนอกในทุุกด้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านเศรษฐกิิจทั้้�งภายในและนอกประเทศ การ
แข่่งขัันในอุุตสาหกรรม ทั้้�งในด้้านการตลาด ด้้านบุุคลากร และพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกและ
มหัันตภััยต่่างๆ เหล่่านี้้� เป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของบริิษััท
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงนี้้� ทาง SELIC SEIC และ TIC ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ได้้มีการจั
ี ัดทำำ�แผนธุุรกิิจและแผนการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีีที่่�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของแต่่ละบริิษััทอย่่างรอบคอบ และคำำ�นึึงถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งที่่� เกิิดขึ้้�นแล้้ว  และในอนาคตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นและส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการติิดตามความเคลื่่�อนไหวระหว่่างปีี ทั้้�งในสภาพเศรษฐกิิจ การเมืือง รายงานสภาวะตลาด
การแข่่งขััน และอื่่�นๆ เพื่่�อนำำ�มาประกอบการพิิจารณาเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�มาปรัับเปลี่่�ยนแผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จึึงทำำ�ให้้ SELIC SEIC และ TIC สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุตามเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้
SELIC SEIC และ TIC ได้้ปรัับปรุุงระบบการทำำ�งานภายใน ได้้แก่่ ขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานได้้ดีี
ขึ้้�น ต้้นทุุนต่ำำ��ลง และระบบประเมิินผลที่่�ชััดเจน สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของแต่่ละบริิษััท ฝ่่ายวางแผนกลยุุทธ์์ทำำ�หน้้าที่่�สรุุปสถานการณ์์ของการ
ดำำ�เนิินการ และแสดงสถานะของความสำำ�เร็็จของแผนงาน การบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวช่่วยให้้ สามารถคาดการณ์์ถึึงความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดได้้
ทัันเวลา และสามารถหาทางป้้องกััน หรืือพลิิกให้้เป็็นโอกาสทางธุุรกิิจได้้
1.2 ความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััย
SELIC SEIC และ TIC ได้้มีการกำ
ี
ำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันให้้เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่�ยง โดยใช้้หลัักสถิิติิ และสมมติิฐานที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความถี่่�และความรุุนแรงของภััยที่่�จะเกิิดตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�เป็็นมาตรฐานมาใช้้ในการกำำ�หนดราคาของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละประเภท
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยที่่�เหมาะสม สามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการคุ้้�มครองความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ของผู้้�เอาประกัันภััย ดัังนั้้�น SELIC
SEIC และ TIC จึึงได้้มีแี นวทางการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการรัับประกัันภััยในด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งในด้้านการรัับประกัันภััยต่่อ โดยมีีนโยบายการ
รัับประกัันภััยที่่�มีการ
ี ทบทวนเป็็นประจำำ�จากผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนในการดำำ�เนิินงานรัับประกัันภััยนั้้�น ฝ่่ายรัับประกัันภััยจะมีีการประเมิิน
สำำ�รวจ และวิิเคราะห์์ภัยั อย่่างละเอีียดถี่่�ถ้ว้ น เพื่่อ� ให้้เหมาะสมกัับความเสี่่�ยงของแต่่ละบริิษัทั  ที่่�สามารถยอมรัับได้้ ตลอดจนการจััดทำำ�รายงานผล
การดำำ�เนิินงานการรัับประกัันภััยเสนอต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ตรวจทานและให้้คำำ�แนะนำำ�ในเชิิงนโยบายเพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงานอย่่างสููงสุุด ตลอดจนทำำ�ให้้บริิษัทั ดัังกล่่าว มีคี วามสามารถในการปฏิิบััติิตามข้้อผููกพันั กัับผู้้�เอาประกัันภััยได้้อย่่างรวดเร็็วและ
เป็็นธรรม และลดความเสี่่�ยง ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนค่่าสิินไหมทดแทนและกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคต
SELIC SEIC และ TIC ได้้มีีการกระจายความเสี่่�ยงภััยในการรัับประกัันภััยทุุกประเภท โดยเฉพาะการรัับประกัันภััยที่่�มีีทุุนเอา
ประกัันภััยสููง ซึ่่�งการกระจายความเสี่่�ยงนั้้�น ได้้มีีการกระจายไปให้้กัับบริิษััทรัับประกัันภััยต่่อทั้้�งในและต่่างประเทศ ซึ่่�งบริิษััทดัังกล่่าวได้้มีีการ
คััดเลืือก  โดยเน้้นไปยัังกลุ่่�มบริิษััทที่่�ได้้รัับการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือไม่่ต่ำำ��กว่่า  A หรืือมีีอััตราส่่วนเงิินกองทุุนทั้้�งหมดต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยง
(Capital Adequacy Ratio : CAR) เป็็นไปตามมาตรฐานที่่� คปภ. กำำ�หนด เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าผู้้�เอาประกัันภััยจะไม่่ได้้รับั ผลกระทบใดๆ ในกรณีีที่่เ� กิิด
มหัันตภััยที่่�มีีผู้้�ประสบภััยเป็็นจำำ�นวนมาก ทั้้�งในแง่่จำำ�นวนเงิินหรืือปริิมาณที่่�เกิิดภััย อีีกทั้้�งยัังเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เกิิดกัับบริิษััทอีีกด้้วย
1.3 ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการเป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากกระบวนการปฏิิบััติิงานภายใน คน ระบบงาน หรืือปััจจัยั ต่่าง ๆ ภายนอกองค์์กร
ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ของ SELIC SEIC และ TIC และทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท ซึ่่�ง SELIC SEIC และ TIC
ได้้จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี จััดสรรบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�จำำ�เป็็นต่่อลัักษณะงานให้้เพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ และสามารถรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้
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นอกจากนี้้� SELIC SEIC และ TIC ได้้จััดทำำ�ทะเบีียนความเสี่่�ยง ซึ่่�งบอกถึึงความเสี่่�ยงของแต่่ละฝ่่าย สาเหตุุของความเสี่่�ยง ตััวชี้้�
วััดความเสี่่�ยง มาตรการในการควบคุุมความเสี่่�ยง เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินการป้้องกัันความเสี่่�ยงของแต่่ละหน่่วยงาน รวมทั้้�งคณะกรรมการของ
บริิษััทดัังกล่่าวยัังได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ต้้องเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งมีีการรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานต่่อผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเกิิดประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และสอดคล้้องไปกัับกฎระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับต่่างๆ ทั้้�งของบริิษััท และของหน่่วยงานกำำ�กัับต่่างๆ
ในด้้านผลกระทบและความเสี่่�ยงจากปััจจััยภายนอก  SELIC SEIC และ TIC มีีการจััดทำำ�แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อ
เนื่่�อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่่�อให้้บริิษััท สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้หากมีีเหตุุการณ์์ที่่�อาจทำำ�ให้้ธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงััก 
1.4 ความเสี่่�ยงด้้านช่่องทางการขาย
ความเสี่่�ยงด้้านช่่องทางการขายเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงจากการมีีรายได้้หลัักผ่่านช่่องทางใดช่่องทางหนึ่่�งมากเกิินไป  ซึ่่�งหากมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�มิิอาจคาดการณ์์ ได้้ล่่วงหน้้า  อาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการแข่่งขัันหรืือการเติิบโตทางธุุรกิิจได้้ โดยในปััจจุุบััน
SELIC มีีรายได้้จากเบี้้�ยประกัันภััยจากช่่องทางธนาคารในสััดส่่วนที่่�สููง ทั้้�งนี้้� ได้้มีการ
ี บริิหารจััดการความเสี่่�ยง คืือ การพััฒนาศัักยภาพและ
เพิ่่ม� สััดส่ว่ นของรายได้้จากช่อ่ งทางอื่่น� ๆ เช่่น ช่่องทางการขายผ่่านตััวแทน ช่่องทางขายแบบประกัันกลุ่่�ม และช่่องทางการขายผ่่านทางโทรศััพท์์
ให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงการเพิ่่�มช่่องทางขายใหม่่ คืือ ช่่องทางขายออนไลน์์ ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามา
สนัับสนุุนการบริิการที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า ซึ่่�งได้้ผลเป็็นที่่�น่่าพอใจ และมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
1.5 ความเสี่่�ยงจากการลงทุุน
การลงทุุนของ SELIC SEIC และ TIC ดำำ�เนิินไปตามขอบเขตและข้้อกำำ�หนดของ คปภ. และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งถืือเป็็นกลไก
สำำ�คััญในการบริิหารการลงทุุนของบริิษััทดัังกล่่าวให้้มีีความรอบคอบรััดกุุม
รายได้้จากการลงทุุนได้้มาในรููปของดอกเบี้้�ย เงิินปัันผล และกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ ซึ่่ง� การเปลี่่�ยนแปลงใดๆ
เกี่่�ยวกัับภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ การเมืือง รวมถึึงนโยบายทางการเงิิน จะมีีผลกระทบต่่อรายได้้จากการลงทุุน โดย
SELIC SEIC และ TIC มีีหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงเกี่่�ยวกัับด้้านการบริิหารการลงทุุนที่่�จะคอยติิดตามสถานการณ์์ต่่างๆ ในการประเมิิน
ความเสี่่�ยงและสามารถปรัับกลยุุทธ์์การลงทุุนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
คณะกรรมการบริิษััทของ SELIC SEIC และ TIC มีีการทบทวนนโยบายการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การบริิหารการลงทุุนมีี
ความรอบคอบและเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
1.6 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยจะส่่งผลกระทบต่่อ SELIC SEIC และ TIC ในหลายด้้าน ได้้แก่่
ด้้านความผัันผวนของงบการเงิิน
การเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยจะส่่งผลกระทบต่่องบการเงิินของ SELIC SEIC และ TIC กล่่าวคืือ บริิษัทั ดัังกล่่าว
ต้้องมีีการปรัับมููลค่่าการตั้้�งสำำ�รองผลประโยชน์์หรืือค่่าสิินไหมทดแทนตามกรมธรรม์์ประกัันภััย ส่่งผลให้้งบการเงิินอาจมีี
ความผัันผวน ทั้้�งนี้้� SELIC SEIC และ TIC ได้้มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้วยการบริิหารสััดส่่วนของผลิิตภััณฑ์์
(Product Mix) ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ด้้านผลตอบแทนจากการลงทุุนในตลาดตราสารหนี้้�
SELIC SEIC และ TIC มีีการลงทุุนในตลาดตราสารหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงกัับการเปลี่่�ยนแปลงของอััตรา
ดอกเบี้้�ย กล่่าวคืือ ในกรณีีที่่�อััตราดอกเบี้้�ยปรัับตััวลดลง บริิษััทมีีแนวโน้้มที่่�จะได้้รัับผลตอบแทนที่่�ลดลง โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งการลงทุุนในพัันธบััตรรััฐบาล ในขณะที่่�การลงทุุนตราสารหนี้้�ภาคเอกชนที่่�ให้้อััตราผลตอบแทนมากกว่่ามีีปริิมาณ
สิินทรััพย์์ที่่�ให้้ลงทุุนอย่่างจำำ�กััด SELIC SEIC และ TIC จึึงมีีมาตรการในการพิิจารณาเลืือกการลงทุุนทดแทนเพื่่�อเพิ่่�มผล
ตอบแทนควบคู่่�ไปกัับการบริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม ประกอบกัับควบคุุมไม่่ให้้อััตราส่่วนความเพีียงพอ
ของเงิินกองทุุนได้้รัับผลกระทบจากการลงทุุนมากเกิินไป
1.7 ความเสี่่�ยงด้้านการรัักษาระดัับเงิินกองทุุนของบริิษััท
SELIC SEIC และ TIC ประกอบธุุรกิิจประกัันชีีวิติ และประกัันวิินาศภััย โดยอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการรัักษาระดัับความเพีียงพอของเงิินกองทุุนของบริิษัทั
โดยปััจจุุบัันหลัักเกณฑ์์คืือไม่่ให้้ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 120 ทั้้�งนี้้� SELIC SEIC และ TIC มีีมาตรการในการตรวจสอบ ติิดตาม และประเมิินความเพีียง
พอของเงิินกองทุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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2)	ความเสี่่�ยงจากการประกอบธุุรกิิจในกลุ่่�มธุุรกิิจลีีซซิ่่�ง
		
2.1 ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ในช่่วงที่่�ผ่่านมามีีผู้้�ประกอบการธุุรกิิจลีีซซิ่่�งและเช่่าซื้้�อเกิิดขึ้้�นในตลาดจำำ�นวนมาก ทั้้�งที่่�เป็็นกิิจการที่่�มีผู้้�ถืื
ี อหุ้้�นเป็็นสถาบัันการเงิิน
และกิิจการที่่�เป็็นธุุรกิิจด้้านบริิการของผู้้�ผลิิตรถยนต์์ที่่�มีีเงิินทุุนจำำ�นวนมากจากต่่างประเทศ ทำำ�ให้้มีการ
ี แข่่งขัันในอุุตสาหกรรมสููงขึ้้�น ซึ่่�งอาจส่่ง
ผลให้้เกิิดการแข่่งขัันด้้านราคา และผลตอบแทนของแต่่ละบริิษััทลดลง
อย่่างไรก็็ตาม SECAP มีีการเลืือกกลุ่่�มลููกค้า้ เป้้าหมายหลัักที่่ชั� ดั เจน คืือ กลุ่่�มลููกค้า้ ซึ่่ง� เป็็นบุุคคลที่่�มีคี วามต้้องการใช้้ยานพาหนะ
และมีีศัักยภาพในการชำำ�ระค่่าเช่่า ทั้้�งภาครััฐและเอกชน นอกจากนี้้� SECAP ยัังได้้นำำ�ระบบคอมพิิวเตอร์์เข้้ามาเสริิมประสิิทธิิภาพมาใช้้ในการ
บริิหารจััดการ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการจััดการและการติิดตามการให้้บริิการได้้อย่่างใกล้้ชิิดและทั่่�วถึึง
2.2 ความเสี่่�ยงด้้านความสามารถในการชำำ�ระค่่าเช่่า
เนื่่�องจากรายได้้ค่่าเช่่าเป็็นรายได้้หลัักของการประกอบธุุรกิิจในกลุ่่�มธุุรกิิจให้้เช่่ารถยนต์์ ดัังนั้้�น ความสามารถในการชำำ�ระค่่าเช่่า
ของผู้้�เช่่าจึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ กล่่าวคืือ หากผู้้�เช่่าไม่่สามารถชำำ�ระค่่าเช่่าได้้หรืือชำำ�ระได้้ล่าช้
่ ้ากว่่ากำำ�หนด อาจส่่งผลกระทบต่่อสถาพคล่่อง ราย
ได้้และกำำ�ไรของบริิษััทได้้ ทั้้�งนี้้� SECAP ได้้มีีการกรองคุุณภาพ มีีนโยบายในการคััดเลืือกลููกค้้า และมีีกระบวนการติิดตามผู้้�เช่่าอย่่างรััดกุุม
2.3 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
เนื่่�องจาก SECAP มีีการกำำ�หนดค่่าเช่่าในอััตราคงที่่�ตลอดอายุุสััญญาเช่่า  ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีอายุุระหว่่าง 3 - 5 ปีี ทำำ�ให้้มีีรายได้้ที่่�
แน่่นอน ในขณะที่่�ต้้นทุุนกู้้�ยืืมของ SECAP ส่่วนหนึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับอััตราดอกเบี้้�ยในท้้องตลาด อาจส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อต้้นทุุนและผลกำำ�ไรของ
SECAP และบริิษัทั SECAP จึึงมีีการบริิหารความเสี่่�ยงเรื่่อ� งการกู้้�ยืืมให้้สอดคล้้องใน 2 ด้้าน คืือ ด้้านระยะเวลา (Duration Gap) โดยการจััดหา
แหล่่งเงิินทุุนระยะยาวเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับการลงทุุนในทรััพย์สิิ์ นให้้เช่่าและด้้านอััตราดอกเบี้้�ย โดยการรัักษาต้น้ ทุุนทางการเงิินให้้อยู่่�ในระดัับที่่�
เหมาะสมเพื่่�อให้้ส่่วนต่่างของอััตราดอกเบี้้�ย (Interest Rate Gap) อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถทำำ�กำำ�ไรและแข่่งขัันได้้ โดยปกติิแล้้ว ทาง SECAP จะ
ดำำ�เนิินการหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�เหมาะสม หรืือปรัับโครงสร้้างเงิินกู้้�เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับอายุุสััญญา 
2.4 ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารมููลค่่าซาก (Residual value)
ในการประกอบธุุรกิิจรถยนต์์ให้้เช่่าในลัักษณะการเช่่าดำำ�เนิินงานแก่่ผู้้�ประกอบการที่่�เป็็นนิิติิบุุคคลเป็็นหลััก โดยมีีระยะเวลาเช่่าอยู่่�
ระหว่่าง 3 - 5 ปีี ซึ่่�งภายหลัังจากครบกำำ�หนดสััญญาเช่่า ทรััพย์์สิินส่่วนใหญ่่จะถููกจำำ�หน่่ายออกไป ยกเว้้นในบางกรณีีที่่� SECAP มีีข้้อตกลงให้้
ผู้้�เช่่าหรืือผู้้�ใช้้รถสามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อรถที่่�เช่่าได้้ ซึ่่ง� จะมีีการระบุุไว้้ในเงื่่อ� นไขของสััญญา ดัังนั้้�น รายได้้หลัักจากการประกอบธุุรกิิจในกลุ่่�มธุุรกิิจให้้
เช่่ารถยนต์์ของ SECAP ประกอบไปด้้วย รายได้้จากการให้้เช่่ารถยนต์์ตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�ได้้ในแต่่ละเดืือนตลอดอายุุสััญญาที่่�ทำำ�กัับ
ลููกค้า 
้ และรายได้้จากการขายรถยนต์์เมื่่�อหมดอายุุสััญญา 
ในการคำำ�นวณค่่าเช่่ารถยนต์์รายเดืือนที่่�เรีียกเก็็บจากลููกค้้านั้้�น SECAP จะประมาณการมููลค่่าซาก  (Residual Value) ของ
รถยนต์์ และประมาณการต้้นทุุนต่่างๆ ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นบวกด้้วยค่่าบริิหารต่่างๆ โดยมููลค่่าซากเป็็นมููลค่่ายุติิธรร
ุ
มในอนาคตที่่�คาดว่่า SECAP
จะขายรถยนต์์คันั ดัังกล่่าวได้้เมื่่อ� หมดอายุุสัญ
ั ญากัับลููกค้า ทั้้
้ ง� นี้้� การประมาณการมููลค่่าซากนั้้น� มีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก โดยหาก SECAP
ประมาณการมููลค่่าซากต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิง จะทำำ�ให้้ SECAP คิิดต้้นทุุนสููงเกิินไป ส่่งให้้ผลให้้คำำ�นวณค่่าเช่่ารถยนต์์รายเดืือนกัับลููกค้าสู
้ ูง ซึ่่�ง
อาจเป็็นเหตุุให้้ไม่่สามารถแข่่งขัันในตลาดได้้ หรืือในกรณีีประมาณการมููลค่่าซากสูงู กว่่าความเป็็นจริิง ก็็จะทำำ�ให้้ SECAP คิิดต้้นทุุนต่ำำ��กว่่าความ
เป็็นจริิง ส่่งผลให้้คำำ�นวณค่่าเช่่ารถยนต์์รายเดืือนกัับลููกค้าต่ำ
้ ำ��เกิินไป และสุุดท้า้ ยอาจก่่อให้้เกิิดผลขาดทุุนจากการขายรถยนต์์เมื่่อ� หมดสััญญา
ได้้ ดังั นั้้�น SECAP จึึงมีีความเสี่่�ยงจากการประเมิินค่่าซากคลาดเคลื่่อ� นจากมููลค่่าของรถยนต์์ที่่ข� ายได้้ในอนาคต ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อฐานะการ
เงิินและผลการดำำ�เนิินงานของ SECAP อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� ที่่�ผ่่านมาจากประสบการณ์์ในการบริิหารงานที่่�ยาวนาน ทำำ�ให้้ SECAP สามารถ
บริิหารมููลค่่าซากได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� SECAP มีีการสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับราคารถยนต์์มืือสองในตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์แนวโน้้มของสภาวะตลาดรถยนต์์     
		
2.5 ความเสี่่�ยงจากการไม่่สามารถขายรถยนต์์ที่่�หมดอายุุสััญญาเช่่า หรืือขายได้้ช้้า หรืือขายได้้ในราคาต่ำำ��กว่่ามููลค่่าซากที่่�
คาดการณ์์ ไว้้
เมื่่อ� หมดอายุุสัญ
ั ญาให้้เช่่ารถยนต์์กับั ลููกค้า 
้ SECAP จะรัับรถยนต์์ทั้้ง� หมดกลัับคืืนมาเพื่่อ� รอการขายเป็็นรถยนต์์มืือสองตามช่่อง
ทางการจำำ�หน่่ายต่่างๆ จึึงทำำ�ให้้ SECAP มีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขายรถยนต์์ในหลายกรณีี ได้้แก่่
2.5.1 SECAP มีีความเสี่่�ยงจากการไม่่สามารถขายรถยนต์์ ได้้ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีรถยนต์์มืือสองรอการขายเป็็นจำำ�นวนมาก 
มีีค่่าใช้้จ่่ายในการจััดเก็็บ
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2.5.2 ในกรณีีที่่� SECAP ขายรถยนต์์ได้้ช้้า SECAP จะมีีความเสี่่�ยงจากการด้้อยค่่าของมููลค่่ารถยนต์์ กล่่าวคืือ ราคา
ขายรถยนต์์ดัังกล่่าวจะมีีแนวโน้้มลดลงตามเวลา
2.5.3 SECAP มีีความเสี่่�ยงจากการขายรถยนต์์ ได้้ในราคาต่ำำ��กว่่ามููลค่่าซากที่่�คาดการณ์์ ไว้้ ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดผลขาดทุุน
จากการขาย และส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของ SECAP
ทั้้�งนี้้� รถยนต์์เป็็นสิินทรััพย์์ที่่�โดยทั่่�วไปแล้้วมีีสภาพคล่่องของการซื้้�อขายค่่อนข้้างสููงและมีีตลาดรองรัับอย่่างกว้้างขวาง อีีกทั้้�ง
รถยนต์์ให้้เช่่าโดยส่่วนใหญ่่ของ SECAP เป็็นรถยนต์์ยี่่�ห้้อซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมใช้้กัันทั่่�วไปอย่่างแพร่่หลาย จึึงมีีสภาพคล่่องในการซื้้�อขายสููง SECAP
จึึงเชื่่�อว่่าความเสี่่�ยงจากการไม่่สามารถขายรถยนต์์ได้้หรืือขายได้้อยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ�� สำำ�หรัับราคารถยนต์์ที่่�จะขายได้้นั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััย
หลายประการ ได้้แก่่ สภาวะตลาดรถยนต์์ในขณะนั้้�น ยี่่�ห้้อและรุ่่�นรถยนต์์ สภาพรถยนต์์ และช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ซึ่่�ง SECAP มีีการสำำ�รวจ
และเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับราคารถยนต์์มืือสองในตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์แนวโน้้มของสภาวะตลาดรถยนต์์
2.6 ความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในสััญญาเงิินกู้้�
SECAP มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือ (IBD/E Ratio) ที่่�รวมคำำ�นวณเงิินกู้้�ยืืมผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholder
loan) รวมในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2560 วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 และ 31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 2.83 เท่่า 2.80 เท่่า และ
2.81 เท่่า ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� SECAP มีีขั้้น� ตอนการปฏิิบััติิงานในการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามเงื่่อ� นไขในสััญญาเงิินกู้้�ของ SECAP เพื่่อ� ควบคุุม
ดููแลให้้ SECAP ไม่่ปฏิิบััติิผิิดเงื่่อ� นไขต่่างๆ ที่่�กำำ�หนดในสััญญาเงิินกู้้� และมีีการมอบหมายให้้เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิินเป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิ
ตามเงื่่�อนไขสััญญาเงิินกู้้�ต่่างๆ
2.7 ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ
				2.7.1 ความเสี่่�ยงจากการที่่�บริิษัทั มีีการกระจายการถืือหุ้้�นรายย่่อยไม่่เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนด
การจดทะเบีียนหลัักทรััพย์์ทางอ้้อม (Backdoor Listing) ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นแล้้วในปีี 2561 นั้้�น บริิษััท
มีีคุณ
ุ สมบััติิครบถ้้วนตามเกณฑ์์ เว้้นเพีียงแต่่หลัักเกณฑ์์ที่่ร� ะบุุว่า่ บริิษัทั  จะต้้องมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยไม่่น้อ้ ยกว่่า  150 ราย และ
ต้้องถืือหุ้้�นรวมกัันไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 15 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท ตามเกณฑ์์การดำำ�รงสถานะเป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ซึ่่�งบริิษััทได้้ขอผ่่อนผัันหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว  เพื่่�อให้้การทำำ�รายการสำำ�เร็็จไปได้้ด้้วยดีี ทั้้�งนี้้� บริิษััท
มีีแผนการกระจายการถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของรายย่่อยเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลััทรััพย์์กำำ�หนด
ภายใน 1 ปีี นัับจากวัันที่่�หุ้้�นสามััญของบริิษััทเข้้าซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เป็็นวัันแรก โดยรายละเอีียดของแผนการ
กระจายการถืือหุ้้�นมีีดัังต่่อไปนี้้�  
					
• กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่อาจเสนอขายหุ้้�นสามััญเดิิม และ/หรืือ บริิษััท จะดำำ�เนิินการออกและเสนอขายหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนแก่่นัักลงทุุนทั่่�วไป (Public Offering) และ/หรืือ บุุคคลในวงจำำ�กััด  (Private Placement) เพื่่�อให้้
บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย (Free float) ครบร้้อยละ 7.00 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท
ซึ่่�งบริิษััทมีีความตั้�ง้ ใจในการออกและเสนอขายหุ้้�นดัังกล่่าวให้้แล้้วเสร็็จ ภายใน 6 เดืือน นัับจากวัันที่่�หุ้้�นสามััญ
ของบริิษััทเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
					
• กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่อาจเสนอขายหุ้้�นสามััญเดิิม และ/หรืือ บริิษััท จะดำำ�เนิินการออกและเสนอขายหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนแก่่นัักลงทุุนทั่่�วไป (Public Offering) และ/หรืือ บุุคคลในวงจำำ�กััด  (Private Placement) เพื่่�อให้้
บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย (Free float) ครบร้้อยละ 15.00 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท
ภายใน 1 ปีี นัับจากวัันที่่�หุ้้�นสามััญของบริิษััท เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ไม่่สามารถกระจายหุ้้�นเพื่่อ� ให้้บริิษัทั  มีีสัดส่
ั ว่ นการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย (Free float)
ครบร้้อยละ 15.00 ของทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้วทั้้ง� หมด บริิษัทั จะมีีค่าธรร
่ มเนีียมส่่วนเพิ่่ม� ที่่�ต้อ้ งชำำ�ระแก่่ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ โดยตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
มีีแนวทางการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
					
• บริิษััทที่่�มีี Free Float ไม่่ครบถ้้วนเป็็นปีีที่่� 1 : ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ จะมีีหนัังสืือแจ้้งบริิษััท
					
• บริิษััทที่่�มีี Free Float ไม่่ครบถ้้วนเป็็นปีีที่่� 2 : เข้้าข่่ายต้้องจ่่ายค่่าธรรมเนีียมรายปีีส่่วนเพิ่่�ม: ตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ จะประกาศชื่่�อต่่อสาธารณะ พร้้อมแจ้้งให้้บริิษััทเริ่่�มชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมรายปีีส่่วนเพิ่่�มในอััตราค่่า
ธรรมเนีียมปีีที่่� 1 ตามสััดส่่วนรายย่่อยที่่�ไม่่ครบถ้้วน โดยรายละเอีียดค่่าธรรมเนีียมส่่วนเพิ่่�ม เป็็นดัังนี้้�
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จำ�นวน Free float ที่ขาด (%)

ปีที่เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นปีที่ (เท่าของค่าธรรมเนียมรายปี)
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

น้อยกว่าเท่ากับ 5%

1.0 เท่า

1.5 เท่า

2.0 เท่า

2.5 เท่า

มากกว่า 5% - 10%

1.5 เท่า

2.0 เท่า

2.5 เท่า

3.0 เท่า

มากกว่า 5% - 15%

2.0 เท่า

2.5 เท่า

3.0 เท่า

3.5 เท่า

หมายเหตุุ: ประมาณการค่่าธรรมเนีียมรายปีีของบริิษััทเท่่ากัับ 1.51 ล้้านบาทต่่อปีี คำำ�นวณจากทุุนชำำ�ระแล้้วเท่่ากัับ 7,536.40 ล้้านบาท อััตราค่่าธรรมเนีียม 0.02%
ต่่อปีี ของทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้ว

ทั้้�งนี้้� ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อาจผ่่อนผัันการเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมรายปีีส่่วนเพิ่่�ม สำำ�หรัับ
1) บริิษััทที่่�ได้้จััดทำำ�แผนการแก้้ไข Free Float ที่่�มีีมาตรการและกรอบเวลาดำำ�เนิินการที่่�ชััดเจน หรืือ
2) บริิษััทอยู่่�ระหว่่างรอผลการดำำ�เนิินการตามมาตรการแก้้ไข Free Float
•  บริิษัทั ที่่�มีี Free Float ไม่่ครบถ้้วนตั้้�งแต่่ปีที่่� 
ี 3 ขึ้้น� ไป ต้้องจ่่ายค่่าธรรมเนีียมรายปีีส่ว่ นเพิ่่ม� : ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
จะประกาศชื่่อ� ต่่อสาธารณะ พร้้อมแจ้้งให้้บริิษัทั ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมรายปีีส่ว่ นเพิ่่ม�  ตามสััดส่ว่ นรายย่่อยที่่�ขาดและ
จำำ�นวนปีีที่่�ขาดตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนดจนกว่่าบริิษััทจะแก้้ไข Free Float ได้้
นอกจากนี้้� บริิษััทที่่�มีี Free Float ไม่่ครบถ้้วนตั้้�งแต่่ 2 ปีีขึ้้�นไป จะต้้องนำำ�ส่่งรายงานความคืืบหน้้าในการแก้้ไข
Free Float ทุุก 6 เดืือนนัับจากวัันครบกำำ�หนดนำำ�ส่่งรายงานจนกว่่าบริิษัทั จดทะเบีียนจะมีีคุณ
ุ สมบััติิ Free Float
ครบถ้้วน
				2.7.2 ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk)
					 ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่เคยปรากฏขึ้้�นหรืือบริิษััทไม่่เคยมีีประสบการณ์์มาก่่อน และเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ยากต่่อการประมาณ
การ ทั้้�งในเชิิงโอกาสการเกิิดและความรุุนแรงในการเกิิด  เนื่่�องจากความไม่่แน่่นอนและการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยสิ่่�ง
แวดล้้อม เช่่น การเมืือง กฎหมายสัังคม เทคโนโลยีี สิ่่�งแวดล้้อมทางกายภาพ รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางธรรมชาติิ ทำำ�ให้้
ธุุรกิิจพบกัับความท้้าทาย เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล (Regulator)
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่มี� แี นวโน้้มเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว เช่่น รถยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle) ปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence) เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�สามารถเชื่่�อมโยงทุุกสิ่่�งเข้้าด้้วยกััน (Internet of Things) เทคโนโลยีี
ด้้านการประกัันภััย (Insure Tech) และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคไปจากเดิิม และช่่องทางการขายในรููปแบบ
ใหม่่ ๆ รวมทั้้�ง ความถี่่� และความรุุนแรงของภััยธรรมชาติิที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จากภััยพิิบััติิที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ
และภััยธรรมชาติิ (Natural Disaster) จากปััจจััยความเสี่่�ยงภายนอกเหล่่านี้้� บริิษััทได้้ตระหนัักและเชื่่�อมโยงการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เข้้ากัับการวางกลยุุทธ์์ของบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
1.	ทรััพย์์สิินหลัักถาวรที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 รายการและมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทตามที่่�ปรากฏในงบการเงิินรวมของบริิษััท มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)
รายการ
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

2,376.43

2,638.55

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพัน

607.14

598.15

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพัน

77.03

78.46

โปรดดูรายละเอียดใน 1) โปรดดูรายละเอียดใน 1)

237.79

253.46

โปรดดูรายละเอียดใน 2) โปรดดูรายละเอียดใน 2)

11,885.27

12,622.63

โปรดดูรายละเอียดใน 3) โปรดดูรายละเอียดใน 3)

1.19

0.16

15,184.85

16,191.40

ทรััพย์์สิินถาวรของบริิษััทมีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
1.1		 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
			 ที่่�ดิิน
รายการ

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ถนนสีลม เขตบางรัก 
จังหวัดกรุงเทพฯ

ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
สำ�นักงานใหญ่และ
อาคารจอดรถ

สำ�นักงานสาขาประกันชีวิตและ
ประกันภัยทั่วประเทศ

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
1,759.33

2,021.45

ใช้เป็นที่ตั้ง
สำ�นักงานสาขา
ประกันชีวิตและ
ประกันภัย

471.30

471.30

ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
สำ�นักงานและทีจ่ อด
รถสำ�หรับรถยนต์
ให้เช่าของกิจการ

122.70

122.70

18/27-28  ถนนสุขมุ วิท  ตำ�บลเนนิ พระ
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
355/15-16 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000
รวม

ใช้เป็นที่ตั้ง
สำ�นักงานสาขา
ประกันภัย

12.08

12.08

ใช้เป็นที่ตั้ง
สำ�นักงานสาขา
ประกันภัย

11.02

11.02

2,376.43

2,638.55

ปลอดภาระผูกพัน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
ผูกพัน

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
ผูกพัน
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			 อาคาร
รายการ

วัตถุประสงค์การถือครอง
ใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำ�นักงาน
ใหญ่และอาคารจอดรถ

ถนนสีลม เขตบางรัก 
จังหวัดกรุงเทพฯ

สำ�นักงานสาขาประกันชีวิตและประกัน
ใช้เป็นที่ตั้งสำ�นักงานสาขา
ภัยทั่วประเทศ ทั้งหมด 56 แห่ง
ประกันชีวิตและประกันภัย
และอาคารอื่นๆ
รวม
			 เครื่่�องตกแต่่งและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
รายการ

วัตถุประสงค์การถือครอง

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
รวม
1.2		สััญญาเช่่าและบริิการระยะยาว
			 สิินทรััพย์์ที่่�มีีไว้้ให้้เช่่าตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
รายการ

วัตถุประสงค์การถือครอง

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562
461.88

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์
145.26

227.75

607.14

598.15

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562
75.64

77.88

1.39

0.59

77.03

78.46

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

11,478.93

12,054.06

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่า
สำ�หรับสัญญาเช่าดำ�เนิน
ดำ�เนินงาน
งาน

406.34

568.57

11,885.27

12,622.63
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ภาระผูกพัน

370.40

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่า สำ�หรับสัญญาเช่าดำ�เนิน
ดำ�เนินงาน
งาน

รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
ผูกพัน

ภาระผูกพัน

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ปลอดภาระ
สินทรัพย์ตาม ผูกพัน
สัญญาเช่า
การเงิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
บางส่วนเป็น
หลักประกัน
การกู้ยืมระยะ
ยาวกับสถาบัน
การเงิน

ภายใต้สัญญา ภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน
เช่าการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

			 ยานพาหนะ
รายการ

วัตถุประสงค์การถือครอง

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

ยานพาหนะ

สำ�หรับสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน

237.79

ยานพาหนะ

สำ�หรับสัญญาเช่า
ดำ�เนินงาน

-

รวม

237.79

		
 สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
รายการ

วัตถุประสงค์การถือครอง
เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

1.3		สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
			 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์การถือครอง
เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ

สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่า
เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ
ดำ�เนินงาน
รวม

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์
ปลอดภาระ
สินทรัพย์ตาม ผูกพัน
2.98 สัญญาเช่า
การเงิน

256.48

0.19

0.16

0.19

0.16

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

127.21
420.49

ภาระผูกพัน

253.50

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

293.28

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์
เจ้าของ
108.23
กรรมสิทธิ์
410.35
302.12

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน
ปลอดภาระ
ผูกพัน

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิษััทมีีการจััดทำำ�ตราสััญลัักษณ์์ ซึ่่�งได้้จดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้ากัับกระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน
2561 ดัังนี้้�
เครื่องหมายการค้า

สำ�หรับบริษัท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
โดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด ขอใช้ร่วม
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การลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ความหมายของบริิษััทย่่อย บริิษัทร่
ั ่วม และบริิษัทั ที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
คำำ�ว่่า “บริิษััทย่่อย” หมายถึึง
(1) บริิษััทจำำ�กััด หรืือบริิษััทมหาชนจำำ�กััดที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ 
(2) บริิษััทจำำ�กััด หรืือบริิษััทมหาชนจำำ�กััดที่่�บริิษััทย่่อยตาม (1) มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ 
(3) บริิษััทจำำ�กััด  หรืือบริิษััทมหาชนจำำ�กััดที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจควบคุุมกิิจการต่่อเป็็นทอดๆ โดยเริ่่�มจากการอยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจ
ควบคุุมกิิจการของบริิษััทย่่อยตาม (2)
คำำ�ว่่า “บริิษััทร่่วม” หมายถึึง บริิษััทจำำ�กััด หรืือบริิษััทมหาชนจำำ�กััดที่่�บริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยมีีอำำ�นาจในการมีีส่่วนร่่วมตััดสิินใจเกี่่�ยว
กัับนโยบายทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั แต่่ไม่่ถึึงระดัับที่่�จะมีีอำำ�นาจควบคุุมนโยบายดัังกล่่าว และไม่่ถืือเป็็นบริิษัทั ย่่อยหรืือกิิจการ
ร่่วมค้้า
ในกรณีีที่่�บริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยถืือหุ้้�นไม่่ว่่าโดยตรง หรืือโดยอ้้อมรวมกัันตั้้�งแต่่ร้้อยละยี่่�สิิบแต่่ไม่่เกิินร้้อยละห้้าสิิบของจำำ�นวนสิิทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมด ให้้สัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่า บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยมีีอำำ�นาจในการมีีส่่วนร่่วมตััดสิินใจ เว้้นแต่่จะพิิสููจน์์ให้้เห็็นเป็็นอย่่างอื่่�น
คำำ�ว่่า  “บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก” หมายถึึง บริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก ตามหลัักเกณฑ์์เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการเสนอขายหุ้้�นที่่�ออก
ใหม่่ โดยบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 39/2559
เรื่่�อง การขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ ลงวัันที่่� 30 กัันยายน 2559 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) หรืือประกาศอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องและใช้้บัังคัับในขณะนั้้�น

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีนโยบายการลงทุุนและบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยจะลงทุุนในธุุรกิิจที่่�มีี
ความเกี่่�ยวเนื่่�อง ใกล้้เคีียง หรืือก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นคง และผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััท บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วมอาจพิิจารณาลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นเพิ่่�มเติิมหากเป็็นธุุรกิิจที่่�มีศัี ักยภาพการเติิบโตหรืือสามารถ
ต่่อยอดทางธุุรกิิจ หรืือเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ธุุรกิิจของบริิษัทั ซึ่่ง� สามารถสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีใี นการลงทุุน โดยพิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ของการ
ลงทุุนและพิิจารณาศัักยภาพและปััจจัยั ความเสี่่�ยงจากการลงทุุน โดยมีีขั้้น� ตอนการวิิเคราะห์์การลงทุุนอย่่างเหมาะสม ซึ่่ง� จะต้้องได้้รับั ความเห็็น
ชอบ และ/หรืือการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี) ทั้้�งนี้้� ในการขออนุุมััติิการลงทุุนจะ
ต้้องสอดคล้้องเป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท

ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
เลขทะเบีียนบริิษััท
ประเภทธุุรกิิจ
กลุ่่�มอุุตสาหกรรม
หมวดธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ
ที่่�ตั้�ง้ บริิษััท
โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์

บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
SEG
0107561000285
ประกอบธุุรกิิจถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding company)
ธุุรกิิจการเงิิน
ประกัันภััยและประกัันชีีวิิต
7,536,401,860 บาท
752,097,832 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
7,520,978,320 บาท
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)
752,097,832 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
เลขที่่� 315 อาคารอาคเนย์์ ชั้้�น 12 ถนนสีีลม แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
0 2631 1311
www.segroup.co.th

ข้้อมููลนายทะเบีียน ผู้้�สอบบััญชีี ที่่�ปรึึกษากฎหมาย และที่่�ปรึึกษาอื่่�น ๆ
นายทะเบีียน - หุ้้�นสามััญ

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง  เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์
0 2009 9000
โทรสาร 
0 2009 9991
ผู้้�สอบบััญชีี
นายโชคชััย งามวุุฒิิกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 9728 และ/หรืือ
นายชาญชััย สกุุลเกิิดสิิน ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 6827 และ/หรืือ
นางสาวพรรณทิิพย์์ กุุลสัันติิธำำ�รงค์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตทะเบีียนเลขที่่� 4208
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 195 เอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนสาทรใต้้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์
0 2677 2000
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
บริิษััท วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ 540 อาคารเมอร์์คิิวรี่่� ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22
ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
ที่่�ปรึึกษา/ ผู้้�จััดการภายใต้้สััญญาการจััดการ ไม่่มีี
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นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
(1)

บริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) (SELIC)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

ประกันชีวิต

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

99.97%
315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
2,200,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

2,200,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(2)

บริิษััท อาคเนย์์ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) (SEIC)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

ประกันวินาศภัย

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

97.33%
315 อาคารอาคเนย์ ชั้น จี ถึงชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
500,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

500,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(3)

บริิษััท ไทยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) (TIC)
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

ประกันวินาศภัย

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

93.44%
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
235,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

235,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

(4)

บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด (SECAP)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

บริการรถเช่าเพื่อธุรกิจ และธุรกิจให้สินเชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
200,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

200,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(5)

บริิษััท สิินบััวหลวงลิิสซิ่�ง่ จำำ�กััด (SBL)
ชื่อบริษัท
บริษัท สินบัวหลวงลิสซิ่ง จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์และให้บริการสินเชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
200,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

200,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(6)

บริิษััท สิินบััวหลวงแคปปิิตอล จำำ�กััด (SBC)
ชื่อบริษัท
บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินทุนสำ�หรับบริษัทในเครือ

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
100,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

100,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(7)

บริิษััท คอนเซพ แลนด์์ 5 จำำ�กััด (CCL)
ชื่อบริษัท
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการที่จอดรถยนต์แก่ SECAP และ RDD

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
180,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

180,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
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(8)

บริิษััท อาคเนย์์ แอดไวซ์์เซอรี่่� จำำ�กััด (SEAD)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

ให้บริการเกี่ยวกับงานปรึกษาด้านการลงทุน

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
5,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

5,000,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(9)

บริิษััท ทีีซีีซีี พริิวิิเลจ การ์์ด จำำ�กััด (TCC Card)
ชื่อบริษัท
บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการทำ�การตลาดให้บริการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

99.98%
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
100,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

100,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(10) บริิษััท ศููนย์์วิิชาการอาคเนย์์ จำำ�กััด (SEA)
ชื่อบริษัท
บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำ�กัด
ประกอบกิจการบริการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้าง
ประเภทธุรกิจ
ของบริษัทในเครือ
สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

184 ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

250,000 บาท

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

ดำ�เนินธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
438 Alexandra road #03-03 Alexandra Point
Singapore (119958)
1 ดอลลาร์ สิงคโปร์

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

1 ดอลลาร์ สิงคโปร์

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
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(12) บริิษััท รถดีีเด็็ด ออโต้้ จำำ�กััด (RDD)
ชื่อบริษัท
บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ

ขายและให้เช่ารถยนต์มือสองสภาพดี

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
71/1 หมู่ที่ 20 ถนนเทพารักษ์ ตำ�บลบางพลีใหญ่ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

250,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(13) บริิษััท เอส โซฟิิน จำำ�กััด (S Sofin)
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส โซฟิน จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ

ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการทำ�ประกันภัย

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
100,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

100,000 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(14) บริิษััท เอเชีียติ๊๊�กเฮาส์์ จำำ�กััด (ASH)
ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าพื้นที่ในอาคารสำ�นักงาน ให้กับบริษัททั่วไป  และบริษัทในเครืออาคเนย์

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

100.00%
184 ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
5,522,500 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

5,522,500 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

(15) บริิษััท แคปปิิตอล เซอร์์วิิส โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (CSH)
ชื่อบริษัท
บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัทดำ�เนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งลงทุนในบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ดำ�เนินธุรกิจโบรคเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

100,000 บาท
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(16) บริิษััท อาคเนย์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (SEP)
ชื่อบริษัท
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ให้เช่าอาคารพื้นที่สำ�นักงาน
ประเภทธุรกิจ
รวมถึงสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
สัดส่วนการถือหุ้น
100.00%
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

1,000,000 บาท

(17) บริิษััท เอสอีีจีี แคปิิตอล จำำ�กััด (SEC)
ชื่อบริษัท
บริษัท เอสอีจี แคปิตอล จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจสินเชื่อสำ�หรับธุรกิจ,  สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกัน และสินเชื่อ
ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการพนักงาน
สัดส่วนการถือหุ้น
99.99%
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

1,000,000 บาท

(18) บริิษััท เอสอีีจีี มัันนี่่� จำำ�กััด (SEM)
ชื่อบริษัท
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บริษัท เอสอีจี มันนี่ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ

ดำ�เนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล  

สัดส่วนการถือหุ้น

99.99%

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทุนจดทะเบียน

50,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

1,000,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

1. หุ้้�นสามััญของบริิษััทจดทะเบีียนซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ภายใต้้ชื่่�อ “SEG” โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีหุ้้�นสามััญจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 752,097,832 หุ้้�น (มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท)
		
• ทุุนจดทะเบีียน 7,536,401,860 บาท   
		
• ทุุนชำำ�ระแล้้ว 7,520,978,320 บาท
2. บริิษััทไม่่มีีหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น

1. รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 ลำำ�ดัับแรกของบริิษััท  ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียน วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562 มีีดัังนี้้�
จำ�นวนหุ้น
ลำ�ดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

281,103,971

37.38

2

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

281,103,971

37.38

3

UBS AG SINGAPORE BRANCH

144,737,144

19.24

4

DBS BANK LTD

22,004,400

2.93

5

บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

15,962,860

2.12

6

สำ�นักงานพระคลังข้างที่

765,672

0.10

7

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม

648,894

0.09

8

บริษัท เพรสทีจ 2015 จำ�กัด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอธิป  ศักดิ์สุทธยาคม

613,200

0.08

327,783

0.04

300,000

0.04

747,567,895

99.40

4,529,937

0.60

752,097,832

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)
585,354,088

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
77.83

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

166,743,744

22.17

9
10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ

2. ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีผลกระทบต่่อการออกและเสนอขายหลัักทรััพย์์ และพัันธะผููกพัันเกี่่�ยวกัับการออกหุ้้�นในอนาคต
- ไม่่มีี –
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นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท
ภายหลัังการหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และการจััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองต่่าง ๆ ทุุกประเภทตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััท
ในแต่่ละปีี แต่่จะต้้องไม่่มีีขาดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับความ
จำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เพื่่�อผลประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก  เช่่น
ภาวะเศรษฐกิิจ ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินของบริิษััท สภาพคล่่องทางการเงิิน กระแสเงิินสด การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่�อบริิหารกิิจการ 
การขยายธุุรกิิจ และการลงทุุนในอนาคต การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่อ� จ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม หรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษัทั เงื่่อ� นไขและข้้อจำำ�กััด
ตามที่่�กำำ�หนดในสััญญากู้้�ยืืมเงิิน การได้้รับั ความเห็็นชอบการจ่่ายเงิินปัันผลจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ 
และการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นไม่่มีผี ลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั พิิจารณาเห็็นสมควร
จ่่ายเงิินปัันผล บริิษััท จะต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ หรืือประกาศอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์แก่่ผู้้�
ถืือหุ้้�นของบริิษัทั เป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� การจ่า่ ยเงิินปัันผลประจำำ�ปีีจะต้้องได้้รับั อนุุมัติิจากที่่
ั
�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั อาจอนุุมัติิั ให้้จ่า่ ยเงิินปัันผลระหว่่างการได้้เป็็นครั้้ง� คราวเมื่่อ� เห็็นว่่าบริิษัทั  มีีกำำ�ไรพอที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ และให้้รายงานการ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในคราวถััดไป

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย

ในการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ย่่อยนั้้�นจะอยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจการพิิจารณาอนุุมัติิั ของคณะกรรมการและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััท โดยบริิษััทย่่อยมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการของบริิษััทย่่อย ภายหลัังการหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และการจััดสรรเงิินทุุนสำำ�รองต่่าง ๆ ทุุกประเภทตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััทในแต่่ละปีี และจะต้้องไม่่มีีขาดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทที่่�ประกอบ
ธุุรกิิจที่่อ� ยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลเฉพาะ หรืือดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมายเฉพาะ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
กฎหรืือระเบีียบข้้อบัังคัับของผู้้�กำำ�กัับดููแลดัังกล่่าว  อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็น
และความเหมาะสมอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััทเห็็นสมควร โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เพื่่�อผลประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นหลััก เช่่น ภาวะเศรษฐกิิจ ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินของบริิษัทั ย่่อย สภาพคล่่องทางการเงิิน กระแสเงิินสด ความเพีียงพอของ
เงิินกองทุุนในระยะยาว การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่อ� บริิหารกิิจการ การขยายธุุรกิิจ และการลงทุุนในอนาคต การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่อ� จ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม
หรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษััทย่่อย เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดตามที่่�กำำ�หนดในสััญญากู้้�ยืืมเงิิน และการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นไม่่มีีผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยการพิิจารณาจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยเป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาล มีีความโปร่่งใส และตรวจสอบได้้ เมื่่�อบริิษััทย่่อยมีีการ
จ่่ายเงิินปัันผล คณะกรรมการบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััทจะทำำ�การรายงานให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททราบในการประชุุมคราวถััดไป
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างการจััดการ
โครงสร้้างองค์์กรของบริิษััท

โครงสร้้างองค์์กรของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 สามารถแสดงได้้ดัังแผนผัังต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ที่ปร�กษา / ผูเช�่ยวชาญ

สำนัก
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

ฝายพัฒนาคุณภาพ

สำนักเลขานุการบร�ษัท

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาวุโส

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายกลยุทธและทรานสฟอรเมชัน�

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายการเง�นและสนับสนุนธุรกิจ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายปฏิบตั กิ าร
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คณะกรรมการบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 12 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

29 มิถุนายน 2561

2

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

29 มิถุนายน 2561

3

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

4

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

5

นางอาทินันท์ พีชานนท์

6

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

7

นายสมชัย สัจจพงษ์

8

นายอภิชัย บุญธีรวร

9

พลตำ�รวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

10

นางกุลภัทรา สิโรดม

11

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

12

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีีนางสาวสุุภาภรณ์์ โรจนอมรชััย เลขานุุการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท
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วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ

11 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561

29 มิถุนายน 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทนบริิษััท คืือ นายเจริิญ สิิริิวััฒนภัักดีี คุุณหญิิงวรรณา สิิริิวััฒนภัักดีี นายอารีีพงศ์์ ภู่่�ชอุ่่�ม
นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์ นางอาทิินัันท์์ พีีชานนท์์ นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี นายสมชััย สััจจพงษ์์ นายอภิิชััย บุุญธีีรวร กรรมการสองในแปด
คนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุุ:  นางกุุลภััทรา สิิโรดม และนายโยธิิน พิิบููลย์์เกษตรกิิจ เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ทางบััญชีีและการเงิิน

โดยมีีนายวิิชาญ อััศวรัังสีี หััวหน้้าสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
นางอาทินันท์ พีชานนท์
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชัย บุญธีรวร

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561

โดยมีีนางสาววิิริิณฐ์์ เจริิญวััย ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
พลตำ�รวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562

โดยมีีนายอมริินทร์์ โพธิ์์�เย็็น ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง  ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์          
นางอาทินันท์ พีชานนท์          
นายอภิชัย บุญธีรวร             

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562

โดยมีีนางสาวสุุภาภรณ์์ โรจนอมรชััย เลขานุุการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
51

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม              

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล

9 สิงหาคม 2562

2

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    

กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล

9 สิงหาคม 2562

3

นางกุลภัทรา สิโรดม             

กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล

9 สิงหาคม 2562

4

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล

9 สิงหาคม 2562

โดยมีีนางสาววิิริณ
ิ ฐ์์ เจริิญวััย ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ สำ�ำ นัักเลขานุุการบริิษัทั  ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นเลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

ตารางการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยในปีี 2562
การประชุมในปี 2562
คณะกรรมการ
บริษัท
รวม 10  ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 11 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหาร
รวม 8 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
     รวม - ครั้ง2

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่ตอบแทน
 รวม – ครั้ง3

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแล
บรรษัทภิบาล
  รวม – ครั้ง4

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

10/10

-

-

-

-

-

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

7/10

-

-

-

-

-

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

10/10

-

-

-

-

-

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

10/10

-

8/8

-

-

-

นางอาทินันท์ พีชานนท์

10/10

-

8/8

-

-

-

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

6/10

-

-

-

-

-

นายสมชัย สัจจพงษ์

10/10

-

8/8

-

-

-

นายอภิชัย บุญธีรวร

10/10

-

8/8

-

-

-

พลตำ�รวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

9/10

2/2

-

-

-

-

นางกุลภัทรา สิโรดม1

10/10

9/9

-

-

-

-

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

10/10

11/11

-

-

-

-

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

9/10

11/11

-

-

-

-

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุุ : 1 นางกุุลภััทรา สิิโรดม ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน พลตำำ�รวจเอกเจตน์์ มงคลหััตถีี เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2562
2
กรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2562 เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2562
3
กรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 5/2562
เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2562
4
กรรมการบริิษััทมีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
   ครั้้�งที่่� 5/2562 เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน ดัังนี้้�

ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นางอาทินันท์ พีชานนท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

3

นางสาวรุ้งทอง จินตนามาลากิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชั่น

4

นางสาวอรวรรณ วรปัญญา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฎิบัติการ

5

นายไตรรงค์ บุตรากาศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

6

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

หมายเหตุุ (1) ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน คืือ นางสาวฟ้้า มหะนาวานนท์์ รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
ฝ่่ายการเงิินและสนัับสนุุนธุุรกิิจ  จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ  
และปริิญญาตรีี BBA (Accounting) มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
(2) ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี คืือ นางพชร อััมพรไพศาลกิิจ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีี
จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์  และปริิญญาตรีี สาขาบััญชีี มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

1. ร่่วมกัับคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการ ดูแู ลให้้มีการกำ
ี
ำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นโยบาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน และแผนงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งกำำ�หนดโครงสร้้าง และอำำ�นาจ
บริิหารงาน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
2. สื่่�อสารวิิสััยทััศน์์ ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  นโยบาย กลยุุทธ์์ของบริิษััทที่่�ได้้รัับการอนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการบริิษััทให้้ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของบริิษััทใช้้เป็็นกรอบในการจััดทำำ�แผนงานและบริิหารจััดการธุุรกิิจของแต่่ละหน่่วยงาน
3. กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนงานต่่างๆ ที่่�วางไว้้ รวมทั้้�งให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อ
กำำ�หนดของหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริิษัทั และนำำ�มาซึ่่ง� ผลประกอบการที่่�ได้้ตั้ง�้ เป้้าหมาย
ทั้้�งในส่่วนที่่�เป็็นเป้้าหมายทางการเงิิน และมิิใช่่การเงิิน
4. สอบทานรายงาน แผนงานการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท
5. อนุุมัติิรา
ั ยจ่่ายต่่างๆ รวมทั้้�งค่่าตอบแทนใดๆ ภายใต้้งบประมาณ แผนงาน หรืือกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�ได้้รับั การอนุุมัติิั โดยคณะ
กรรมการบริิษััท และตามอำำ�นาจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
6. ดููแลให้้บริิษัทั มีีระบบปฏิิบััติิการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมตามแนวทางที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะคณะกรรมการตรวจสอบ และ
/หรืือ คณะกรรมการบริิษััท
7. ดููแลให้้บริิษัทั มีีระบบการจััดการและควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม และเป็็นไปตามแนวทางที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรืือ คณะกรรมการบริิษััท
8. แสวงโอกาสทางธุุรกิิจและการลงทุุนใหม่่ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ ให้้แก่่บริิษััท
9. ดููแลเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการด้้านทรััพยากรบุุคคลของบริิษััทในภาพรวม
10. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�บริิหารตามคำำ�นิิยามที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน และพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและประเมิินผลงานของผู้้�บริิหารดัังกล่่าว
11. อนุุมััติิการแต่่งตั้�ง้ ที่่�ปรึึกษาด้้านต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของกิิจการ และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
12. เป็็นตััวแทนของบริิษัทั ในการประชาสััมพัันธ์์องค์์กรต่อ่ สาธารณะโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในส่่วนของการสร้้างเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์
และภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กรในระดัับประเทศและระดัับสากล
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13. สนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััทในการจััดให้้มีีช่่องทางในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม สม่ำำ��เสมอ และจััดให้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเป็็นมาตรฐานและโปร่่งใส
14. มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะบางอย่่างแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง
และ/หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจ และ/หรืือให้้เป็็นไปตามระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ และ/หรืือบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารนั้้�น จะไม่่มีลัี กษ
ั ณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ
จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามนิิยามที่่�ประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืืองานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด) อาจ
มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
ของบริิษััท ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาอนุุมััติิไว้้ และเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิและเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ  ซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืือตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และ/หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
15. ดำำ�เนิินการอื่่น� ๆ ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่างๆ ซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้กฎระเบีียบ
และข้้อบัังคัับของบริิษััท กฎหมายหลัักทรััพย์์ ตลอดจนประกาศ ข้้อบัังคัับและหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

เลขานุุการบริิษัทั

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2551 และหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทจดทะเบีียน กำำ�หนดให้้คณะกรรมการต้้องจััดให้้มีีเลขานุุการบริิษััทรัับผิิดชอบในนามของบริิษััทหรืือคณะกรรมการ
บริิษััท โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2562 เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นางสาวสุุภาภรณ์์ โรจนอมรชััย
ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััทดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท ซึ่่�งบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�
เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท โดยได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตรพื้้�นฐานเลขานุุการบริิษััท (Fundamentals Practice for
Corporate Secretaries) และหลัักสููตรผู้้�ปฏิิบััติิงานเลขานุุการบริิษััท (Advances for Corporate Secretaries) ซึ่่�งจััดโดยสมาคมบริิษััท
จดทะเบีียนไทย รวมถึึงหลัักสููตรอื่่�นๆ ที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเกี่่�ยวข้้องต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานของคณะ
กรรมการบริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีีบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบสำำ�หรัับเลขานุุการบริิษััท ดัังนี้้�
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท
เลขานุุการบริิษััทได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ให้้ข้้อมููลและคำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ข้้อกำำ�หนด
กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษัทั และติิดตามดููแลให้้มีการป
ี
ฏิิบััติิอย่่างถููกต้อ้ ง รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อกำำ�หนด
กฎหมายที่่�มีีนััยสำำ�คััญแก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร
2. ติิดตามและดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องตามระเบีียบ ประกาศ และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ สำำ�นัักงานก.ล.ต. และคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
3. สรุุปรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของกรรมการ ผู้้�จััดการ  และผู้้�บริิหารของบริิษััท
และของคู่่�สมรส  หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ รวมถึึงนิิติิบุุคคลที่่�กรรมการ ผู้้�จััดการ  และ
ผู้้�บริิหาร คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริิยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการ ผู้้�จััดการ  และผู้้�บริิหารดัังกล่่าวเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบ
เป็็นประจำำ�ทุุก 6 เดืือน
4. ติิดตามและดููแลให้้การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษััท และข้้อ
พึึงปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

5. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารสำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ทะเบีียนกรรมการ 
(ข) ทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น
(ค) หนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการและรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
(ง) หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(จ) รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
6. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีีย และหนัังสืือรัับรองความเป็็นอิิสระที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร พร้้อมทั้้�งจััดส่ง่ สำำ�เนา
ให้้แก่่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�บริิษััท ได้้รัับรายงานนั้้�น
7. สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิ รวมทั้้�งผลัักดัันให้้บริิษััทมีีการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
8. ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััท และการดำำ�เนิินการอื่่�นใดให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และ/หรืือ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด และ/หรืือตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
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ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
(1) ค่่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อนำำ�เสนอผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ โดยการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1. แนวทางการพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
1.1 ดููแลให้้กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1.2 ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน พิิจารณาถึึงประเภทค่่าตอบแทน วิิธีการจ่
ี า่ ยค่่าตอบแทน และจำำ�นวน
ค่่าตอบแทนของกรรมการ 
1.3 พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่กรรมการ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
1.4 การพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะต้้องพิิจารณาให้้
สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ความตั้้�งใจของกรรมการบริิษััท ประเภทและขนาดธุุรกิิจของบริิษััท ตลาด  และ
คู่่�แข่่งขััน  โดยที่่ค่� าต
่ อบแทนดัังกล่่าวต้อ้ งอยู่่�ในระดัับที่่เ� หมาะสมและเพีียงพอที่่จ� ะจููงใจ และรัักษากรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพไว้้
2. ประเภทค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วย 2 ส่่วน
2.1 ค่่าเบี้้�ยประชุุม เพื่่�อสะท้้อนการทำำ�งานของกรรมการบริิษััท และเพื่่�อจููงใจให้้กรรมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยการเข้้าประชุุม
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
2.2 ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่ เงิินรางวััล (ถ้้ามีี)  และประกัันภััยความรัับผิิดของกรรมการและผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น
3. วิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
3.1 ค่่าเบี้้�ยประชุุม ให้้จ่่ายเป็็นรายไตรมาสทุุกไตรมาสสำำ�หรัับกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อย
3.2 ค่่าเบี้้�ยประชุุม ให้้จ่่ายกัับกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อยทุุกท่่านที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษัทั เมื่่อ� วัันที่่� 25 เมษายน 2562 ได้้มีมี ติิอนุุมัติิค่
ั าต
่ อบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นที่่�บริิษััท อาจมีีการแต่่งตั้้�งเพิ่่�มเติิมในอนาคต เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 6,000,000 บาท
โดยให้้ค่่าตอบแทนดัังกล่่าวมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 เป็็นต้้นไป และให้้มีีผลเป็็นเช่่นนี้้�ตลอดไปในแต่่ละปีี จนกว่่าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีี
มติิเป็็นอย่่างอื่่�น และเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจในการจััดสรรและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยภายใน
วงเงิินดัังกล่่าว เช่่น การกำำ�หนดค่่าตอบแทนรายเดืือน หรืือการกำำ�หนดเบี้้�ยประชุุม ตามความเหมาะสมและจำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของ
บริิษััทโดยรวม แต่่เฉพาะค่่าเบี้้�ยประชุุมกรรมการเป็็นดัังนี้้�
ตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้งการประชุม)

1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 ประธานกรรมการ

70,000

1.2 กรรมการ

40,000

2. คณะกรรมการชุดย่อย* (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
1.1 ประธานกรรมการ

50,000

1.2 กรรมการ

40,000

หมายเหตุุ: * รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นที่่�บริิษััท อาจมีีการแต่่งตั้้�งเพิ่่�มเติิมในอนาคต
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รายละเอีียดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท สำำ�หรัับปีี 2562
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562
(บาท/คน/ปี)

1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

ไม่รับค่าตอบแทน

2

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ไม่รับค่าตอบแทน

3

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

4

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

5

นางอาทินันท์ พีชานนท์

6

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

7

นายสมชัย สัจจพงษ์

8

นายอภิชัย บุญธีรวร

9

พลตำ�รวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

10

นางกุลภัทรา สิโรดม

11

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

12

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

500,000
400,000

400,000
240,000

400,000

400,000
460,000
850,000
840,000
800,000
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(2) ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1. แนวทางการพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1.1   ค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร ให้้พิิจารณาจากภาระหน้้าที่่แ� ละขอบเขตความรัับผิิดชอบ ความรู้้�ความสามารถ
และประสบการณ์์ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1.2 พิิจารณาหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  เพื่่�อให้้มีีความเหมาะสม โดยทบทวนความ
เหมาะสมของเกณฑ์์ที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน เปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรม
เดีียวกัับบริิษััท
2. ประเภทค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2.1 ค่่าตอบแทนในรููปแบบของเงิินเดืือนประจำำ�
2.2 ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ ได้้แก่่ เงิินรางวััล (ถ้้ามีี)  ประกัันภััยความรัับผิิดของกรรมการและผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น
3. วิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
3.1 ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน เป็็นผู้้�พิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารตามหลััก
เกณฑ์์การจ่่ายที่่�ได้้พิิจารณาไว้้ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�ออนุุมััติิ
3.2 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ในฐานะที่่�เป็็นกรรมการของบริิษััทให้้มีีสิิทธิิรัับค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นค่่าเบี้้�ยประชุุมด้้วย
ในปีี 2562 สิ้้น� สุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารรวม 6 ท่่าน  ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นกรรมการบริิษััทด้้วยจำำ�นวน 2 ท่่าน  โดยบริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหารของบริิษััทดัังนี้้�
ประเภทค่าตอบแทน

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือนและโบนัส

25,523,700

รวม

25,523,700

2. ค่่าตอบแทนอื่่�น
(1) ค่่าตอบแทนอื่่�นของกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดค่่าตอบแทนอื่่�นให้้แก่่กรรมการ ได้้แก่่ ประกัันภััยความรัับผิิดของกรรมการและผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น  
(2) ค่่าตอบแทนอื่่�นของผู้้�บริิหาร
บริิษััทได้้จ่่ายค่่าตอบแทนอื่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิหาร ประกอบด้้วย ประกัันภััยความรัับผิิดของกรรมการและผู้้�บริิหาร ประกัันสุุขภาพกลุ่่�ม
และประกัันอุุบััติิเหตุุกลุ่่�ม เป็็นต้้น
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ตารางเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

รายชื่อ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คู่สมรส คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คู่สมรส นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม   
คู่สมรส นางอลิสา ภู่ชอุ่ม
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
คู่สมรส นางอาทินันท์ พีชานนท์
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอาทินันท์ พีชานนท์
คู่สมรส นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
คู่สมรส นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชัย  สัจจพงษ์
คู่สมรส นางธิดารักษ์ สัจจพงษ์
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอภิชัย  บุญธีรวร
คู่สมรส นางนารี บุญธีรวร
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พลตำ�รวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี
คู่สมรส นางสุดาวดี มงคลหัตถี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ไม่มี
281,103,971
ไม่มี
281,103,971
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
281,103,971
ไม่มี
281,103,971
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
281,103,971
281,103,971
ไม่มี
281,103,971
281,103,971
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ที่
10

11

12

13

14

15

16

รายชื่อ
นายโยธิน  พิบูลย์เกษตรกิจ
คู่สมรส นางขนิษฐา พิบูลย์เกษตรกิจ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
คู่สมรส นางนันทา อินทรลักษณ์
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางกุลภัทรา  สิโรดม
คู่สมรส นายรอม  หิรัญพฤกษ์
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวรุ้งทอง  จินตนามาลากิจ
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวอรวรรณ วรปัญญา
คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายไตรรงค์  บุตรากาศ
คู่สมรส นางปุณรดา  บุตรากาศ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท์
คู่สมรส นายนิคม  จันคง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุุ :  นายเจริิญ สิิริิวััฒนภัักดีี และคุุณหญิิงวรรณา สิิริิวััฒนภัักดีี เข้้าถืือหุ้้�นบริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการบริิหารงานด้้านทรััพยากรบุุคคล
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของบุุคลากรในการเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�ขับั เคลื่่อ� นและนำำ�พาองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จและการเติิบโตที่่�ยั่่ง� ยืืน  
ตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�วางไว้้ บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารทรััพยากรบุุคคลขึ้้�น โดยจััดวางระบบและ
กระบวนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้มีีความชััดเจน ความโปร่่งใส ความยุุติิธรรม และมีีความเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันทั้้�งองค์์กร
นโยบายการบริิหารงานด้้านทรััพยากรบุุคคลฉบัับนี้้�  ได้้รัับการอนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการบริิษััท ในที่่�ประชุุมครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่�
11 กรกฎาคม 2561 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บริิษัทั กำำ�หนดให้้ผู้้�บังั คัับบััญชาทุุกคนมีีหน้้าที่่ใ� นการบริิหารทรััพยากรบุุคคลภายในหน่่วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคลของบริิษััท
บริิษััทกำำ�หนดให้้บุุคลากรมีีหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องยึึดถืือตามสิ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
• ค่่านิิยมของบริิษััท (Core Values)
• ระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมทางธุุรกิิจ (Code of Business Ethics)
• ระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
• ระเบีียบข้้อบัังคัับในการทำำ�งานของบริิษััท โดยปฏิิบััติิงานด้้วยความสามารถ มีีความรัับผิิดชอบ มีีความมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเทให้้เกิิดผล
สำำ�เร็็จของงาน
บริิษััทยึึดถืือระบบคุุณธรรมที่่�พิิจารณาถึึงความรู้้�  ความสามารถของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�นความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ 
ผลตอบแทน และแรงจููงใจต่่าง ๆ จะขึ้้�นอยู่่�กัับสิ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
• คุุณภาพและผลสำำ�เร็็จของงาน
• ความรู้้�ความสามารถ
• ทััศนคติิและศัักยภาพของพนัักงาน สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษััท
บริิษััทส่่งเสริิมการสร้้างและพััฒนาบุุคลากรอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้บุุคลากรของบริิษััทมีีความรู้้�  ความสามารถ  และ
สมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต  มีีโอกาสก้้าวหน้้าตามสายวิิชาชีีพ  (Career Opportunity) มีีการพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�ให้้กัับ
พนัักงานทุุกระดัับ ตลอดจน มีีแนวทางที่่�จะส่่งเสริิมและพััฒนาผู้้�มีีศัักยภาพโดดเด่่นอย่่างเป็็นระบบ (Talent Management) มีีการจััดทำำ�
แผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง  (Succession Planning) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้บุุคลากรสามารถที่่�จะเติิบโตไปกัับองค์์กร  ภายใต้้ค่่านิิยมและ
วััฒนธรรมองค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้างสปิิริิตที่่�มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความสำำ�เร็็จอย่่างไร้้ขีดี จำำ�กััด เพื่่�อส่่งมอบผลงานและบริิการที่่�เป็็นเลิิศอย่่างมืืออาชีีพ
ตรงใจลููกค้้า 
บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร  (Employee Engagement) ด้้วยการสำำ�รวจความคิิด
เห็็นของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง พััฒนา และบริิหารจััดการปััจจััยต่่างๆ ที่่�ทำำ�ให้้บุุคลากรของบริิษััทอยู่่�ดีีมีีสุุข ซึ่่�งนอกจากจะ
เป็็นการรัักษาบุุคลากรที่่�เป็็นคนเก่่ง คนดีี มีคุี ุณภาพ ให้้เกิิดความภาคภููมิิใจในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กรแล้้ว  ยัังเป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์
องค์์กรที่่�ดีี (Employer Branding) ต่่อสายตาคนภายนอกให้้มีีความสนใจมาร่่วมงานกัับบริิษััทอีีกด้้วย (Employer of Choice)

1. นโยบายด้้านการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพและการดููแลบุุคลากรใหม่่

(Talent Acquisition and Onboarding)
การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรที่่�มีีศักั ยภาพ ความรู้้� ความสามารถ คุุณลัักษณะ ตลอดจน ประสบการณ์์ในการทำำ�งานที่่�ตรงตาม
ความต้้องการขององค์์กรเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญและจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเติิบโตอย่่างอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อรองรัับการขยายตััวทางธุุรกิิจที่่�ต้้องพััฒนาขีีด
ความสามารถทางการแข่่งขัันขององค์์กรไปพร้้อม ๆ กัับการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�โลกดิิจิิทััล ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้บริิษััทเป็็นที่่�รู้้�จัักและเข้้าถึึงผู้้�สมััครเจนเนอ
เรชั่่�นใหม่่ๆ (Millennials)  ที่่�มีีคุุณลัักษณะ วิิธีีการสื่่�อสาร มีีเป้้าหมายและการใช้้ชีีวิิตที่่�แตกต่่างไปจากคนเจนเนอเรชั่่�นก่่อนๆ   การปรัับปรุุง
กระบวนการการสรรหาและคััดเลืือกให้้รวดเร็็ว เชื่่�อถืือได้้
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ของบริิษัทั บริิษัทั จะจ้้างและบรรจุุพนักั งานตามความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนัักงานที่่�จะได้้รับั การ
จ้้างและบรรจุุต้้องผ่่านการพิิจารณาดัังนี้้�
• ด้้านคุุณวุุฒิิ
• ด้้านประสบการณ์์
61

• มีีความสามารถเหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งงาน
• มีีคุุณสมบััติิตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท
ในขั้้น� ตอนการคััดเลืือก บริิษัทั มีีการนำำ�เครื่่อ� งมืือคััดกรองผู้้�สมััครที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพมาใช้้ อาทิิ แบบประเมิินค่่านิิยมองค์์กร แบบทดสอบ
ความรู้้�และทัักษะด้้านวิิชาชีีพ  เทคนิิคการสััมภาษณ์์เชิิงพฤติิกรรม (Behavioral Event Interview : BEI)  การแนะนำำ�ผู้้�สมััครจากพนัักงาน
ในองค์์กร (Employee Referral) ซึ่่�งเป็็นแหล่่งข้้อมููลที่่�สามารถอ้้างอิิงได้้
เมื่่อ� ผ่่านกระบวนการสรรหาคััดเลืือกและจ้้างงาน  พนัักงานใหม่่ของบริิษัทั ทุุกคนจะต้้องเข้้ารับั การปฐมนิิเทศ (Onboarding Program)
ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมที่่�ออกแบบมาเพื่่�อให้้พนัักงานได้้รู้้�จัักบริิษััท รู้้�จัักธุุรกิิจในกลุ่่�มบริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ และกลุ่่�มทีีซีีซีี และรู้้�จัักวิิถีีการทำำ�งาน
ร่่วมกัันแบบเครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ (TGH Corporate Culture & Core Values) รวมไปถึึง ได้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นในสิินค้้าและบริิการทั้้�งประกัันภััย
ประกัันชีีวิต 
ิ และการบริิการทางการเงิินอื่่�น ๆ ของกลุ่่�มบริิษััท (Product Knowledges) กฎหมาย ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�ต้้องรู้้�เพื่่�อปฏิิบััติิตาม
กรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจน ระเบีียบข้้อบัังคัับการทำำ�งาน สวััสดิิการ ผลประโยชน์์ต่่าง ๆ ของพนัักงาน แนวทางในการบริิหารจััดการและ
พััฒนาพนัักงาน (My Career Pathway) ให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถในการสร้้างผลงานที่่�เป็็นเลิิศ มีีศัักยภาพที่่�พร้้อมจะเติิบโตไปกัับ
บริิษััทตามวิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจองค์์กรที่่�วางไว้้

2. นโยบายด้้านค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ

(Compensation and Benefits)
บริิษััทมีีนโยบายในบริิหารค่่าตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม สามารถเทีียบเคีียงได้้กัับบริิษััทในธุุรกิิจเดีียวกััน มีีการพิิจารณาถึึงปััจจััย
ต่่าง ๆ เช่่น คุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามตำำ�แหน่่งงาน อััตราค่่าจ้้างแรงงานของตลาด โดยคำำ�นึึงถึึงจุุดอ้า้ งอิิงที่่�เหมาะสม
กัับตลาดและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ตามสภาวะการณ์์ที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไป สภาวะการครองชีีพ ประกอบกัับสภาวะทางเศรษฐกิิจ 
การแข่่งขัันกัับตลาดอัันมีีลัักษณะทางธุุรกิิจที่่�คล้้างคลึึงกััน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังจััดให้้มีสี วััสดิิการให้้กับั พนัักงานเพื่่อ� เสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ท่ี า่ มกลางสัังคมและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ที่่�มีีความสุุข (Live a Happy Life) มีีชมรมกีีฬา กิิจกรรมสัันทนาการ กิิจกรรมเสริิมสร้้างสุุขภาพและสุุขอนามััยที่่�ดีี การได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์
และส่่วนลดของสิินค้้าและบริิการต่า่ ง ๆ ทั้้�งของกลุ่่�มบริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ และกลุ่่�มทีีซีีซีี นอกเหนืือไปจากการให้้ความคุ้้�มครองสวััสดิิการ
หลัักกัับพนัักงาน เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่ารัักษาพยาบาล ค่่ารัักษาฟััน การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การประกัันชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น

3. นโยบายด้้านการพััฒนาบุุคลากรและการพััฒนาผู้้�มีีศัักยภาพโดดเด่่น

(Talent and People Capability Development)
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�และพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�  ความสามารถ  หรืือสมรรถนะ
(Competency Development) ที่่�สอดคล้้องกัับหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบและเอื้้�อต่่อการปฏิิบััติิงานให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์และมาตรฐานของงานที่่�
ได้้กำำ�หนดไว้้ (Technical Proficiency) อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้มีีการวางแผนและพััฒนาความก้้าวหน้้าในสายวิิชาชีีพ (Career Planning and
Development) ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�เทคนิิควิิธีีในการทำำ�งาน  วิิทยาการ และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เพื่่�อให้้พนัักงานได้้พััฒนาศัักยภาพที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การปฏิิบััติิงานทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต   โดยการจััดให้้มีีการฝึึกอบรมสััมมนาภายในองค์์กร การจััดส่่งพนัักงานไปอบรมสััมมนาและศึึกษาดูู
งานกัับสถาบัันภายนอกทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การให้้ทุุนการศึึกษา (Scholarship) แก่่พนัักงานในสาขาวิิชาชีีพที่่�
เป็็นความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
นอกจากนี้้� เพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้้�ในระดัับองค์์กรให้้แข็็งแกร่่ง (Knowledge Management)  บริิษัทั ยัังสนัับสนุุนให้้มีการ
ี แลกเปลี่่�ยน
และเรีียนรู้้�ระหว่่างกัันในองค์์กร ผ่า่ นแคมเปญหรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (Knowledge Sharing) มีีการสอนงาน (Coaching) การจััดตั้ง้� ชุุมชน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน (Community of Practice : COP) โดยใช้้ประโยชน์์จากช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ในการอำำ�นวยความสะดวกให้้
พนัักงานมีีแหล่่งความรู้้�ที่่�สามารถเข้้าถึึงและพััฒนาตััวเองได้้ง่่าย

62

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

TGH COMPETENCY MODEL
Leadership
Competency
Professional
Management
Competency

Functional / Technical Competency

Core Insurance & Financial Competency

Core Competency

บริิษััทจำำ�แนกการพััฒนาบุุคลากรตามประเภทของสมรรถนะ (Competency) ดัังต่่อไปนี้้�
1. การพััฒนาสมรรถนะหลัักขององค์์กร (Core Competency) เป็็นการพััฒนาความสามารถและคุุณลัักษณะที่่�ทุุกคนในองค์์กร
จำำ�เป็็นต้้องมีีเหมืือนๆ กััน เป็็นความสามารถ (Ability) ที่่�ทำำ�ให้้บริิษัทั แตกต่่างอย่่างโดดเด่่น ทั้้�งในแง่่การตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้า 
้ และการแข่่งขัันได้้ในธุุรกิิจอุุตสาหกรรมเดีียวกััน  ถืือเป็็นพื้้�นฐานที่่�จะนำำ�องค์์กรไปสู่่�วิิสััยทััศน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้  
2. การพััฒนาสมรรถนะหลัักของธุุรกิิจประกัันและการเงิิน (Core Insurance and Financial Competency)เป็็นการให้้ความ
รู้้�ความเข้้าใจพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกิิจประกัันภััย ประกัันชีีวิิต และการเงิิน รวมไปถึึง กฎหมาย ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ซึ่่�งพนัักงาน
ทุุกคนจะต้้องเรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบััติิงานต่่อไป
3. การพััฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้้าที่่�หรืือตามลัักษณะงาน (Functional / Technical Competency) เป็็นการพััฒนา
ความรู้้� ทัักษะ และคุุณลัักษณะที่่�บุุคลากรจำำ�เป็็นต้้องมีีเพื่่�อใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้ สมรรถนะประเภทนี้้�
จะสะท้้อนถึึงระดัับความสามารถที่่�บุุคลากรต้้องมีีก่่อนที่่�จะได้้รัับมอบหมายให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
4. การพััฒนาสมรรถนะด้้านการบริิหารและการจััดการทั่่�วไป  (Professional / Management Competency) การพััฒนา
ความรู้้� ทัักษะ และคุุณลัักษณะด้้านการบริิหารและการจััดการทั่่�วไปที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับพนัักงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในระดัับจััดการ  หรืือเป็็น
พนัักงานทั่่�วไปที่่�ต้้องใช้้ความรู้้�และทัักษะดัังกล่่าวในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายวางไว้้
5. การพััฒนาสมรรถนะด้้านภาวะผู้้�นำำ� (Leadership Competency) การสร้้างและพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�ให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับ
ในองค์์กร ซึ่่ง� นอกเหนืือไปจากคุุณลัักษณะทั่่�วไปของผู้้�นำำ�แล้้ว  การเป็็นผู้้�นำำ�แบบบุุคลากรของบริิษัทั (TGH Leadership Model)
จะต้้องมีีคุณ
ุ ลัักษณะที่่�เป็็น DNA ขององค์์กร เป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีเี อกลัักษณ์แ์ ละสามารถทำำ�ให้้องค์์กรนั้้น� มีีความแตกต่่างจากองค์์กรอื่น่�
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้มีีการพััฒนาผู้้�มีีศัักยภาพโดดเด่่น (Talent Management) โดยเน้้นการค้้นหาและพััฒนาศัักยภาพ
ของตนเองร่่วมกัับหััวหน้้างานโดยใช้้แผนพััฒนารายบุุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่่�งนอกจากพนัักงาน
จะสามารถวางแผนและบริิหารจััดการเวลาในการพััฒนาตััวเองได้้ในแบบที่่�ต้อ้ งการแล้้ว  การใช้้รูปู แบบการเรีียนรู้้�แบบผสมผสาน
(Blended Learning) 70 : 20 : 10  ยัังทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการเรีียนรู้้�แบบเดิิม ๆ
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•  การเรีียนรู้้�จากการลงมืือปฏิิบััติิ (Experiential / On The Job Learning) 70%
•  การเรีียนรู้้�จากบุุคคลอื่่�น (Workplace Learning / Coaching & Monitoring) 20%
• การเรีียนรู้้�แบบทางการ (Formal Learning / Classroom) 10%

4. นโยบายด้้านการบริิหารผลงาน

(Performance Based Rewards)
บริิษััทได้้พััฒนาระบบการประเมิินผลงาน โดยนำำ� Key Performance Indicator (KPI) มาใช้้ควบคู่่�ไปกัับการพิิจารณาพฤติิกรรม
อัันพึึงประสงค์์ตามค่่านิิยมองค์์กรของพนัักงาน  และเพื่่อ� ให้้พนักั งานสามารถมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดเป้้าหมายในการทำำ�งานของตนได้้  บริิษัทั
จึึงสนัับสนุุนบทบาทของหััวหน้้างานในการสื่่อ� สารเป้้าหมายในระดัับองค์์กรไปสู่่�ระดัับบุุคคลให้้สอดคล้้องเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยมุ่่�งเน้้นที่่�
กลยุุทธ์์ขององค์์กรเป็็นหลััก ซึ่่�งการเชื่่�อมโยงเป้้าหมายโดยการไล่่ระดัับนี้้� นอกจากจะสร้้างความชััดเจนและแรงบัันดาลใจให้้แก่่พนัักงาน ยัังก่่อ
ให้้เกิิดแรงขัับเคลื่่�อนผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและพัันธกิิจอย่่างร้้อยเรีียง เชื่่�อมต่่อกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
นำำ�ไปสู่่�ผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ   เมื่่�อมีีการตั้้�งเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดที่่�ชััดเจน เป็็นรููปธรรม ในพนัักงานทุุกระดัับชั้้�น การนำำ�ผลที่่�ได้้จากการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานไปใช้้เป็็นข้้อมููลในการพิิจารณาปรัับเงิินเดืือน ให้้โบนััส  และเลื่่�อนขั้้�นเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง (Promotion) ประจำำ�ปีีจึึงเป็็นไป
อย่่างเหมาะสม เที่่�ยงธรรม ทั้้�งยัังช่่วยสร้้างแรงจููงใจในการปฏิิบััติิงานให้้แก่่พนัักงานด้้วย
ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะส่่งเสริิมการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความสามารถและประสิิทธิิภาพต่่อการทำำ�งานในหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้สามารถปฏิิบััติิงานตามเป้้าหมายที่่�วางแผนไว้้ ให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จของงาน โดยยึึดแนวทางดัังนี้้�
• ผู้้�บัังคัับบััญชามีีหน้้าที่่�ร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านทรััพยากรบุุคคลในการวางแผนการประเมิิน ติิดตามผล และให้้ข้้อมููลเพื่่�อส่่งเสริิม
การพััฒนาผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาและสนัับสนุุนให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จของงาน
• พนัักงานต้้องมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิงานให้้ได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางแผนไว้้ แสวงหาความรู้้�และพััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งงานใน
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบ และในส่่วนอื่่�นของบริิษััท

5. นโยบายด้้านการวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งและบุุคลากรในอนาคต

(Succession and Workforce Planning)
เพื่่อ� ความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจและรองรัับการเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน การวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning)
แทนผู้้�บริิหารระดัับสููง และตำำ�แหน่่งงานหลััก (Key Positions) ขององค์์กร ถืือเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คััญและจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�อย่่างเป็็นระบบ มีีหลัักการ
และได้้รัับการเห็็นพ้้องต้้องกััน ตั้้�งแต่่ปััจจััยที่่�นำำ�มาพิิจารณาเพื่่�อระบุุตำำ�แหน่่งหลัักขององค์์กร  หลัักเกณฑ์์การคััดสรรผู้้�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน  วิิธีการปร
ี
ะเมิินความพร้้อมของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง เพื่่อ� จะนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ (Gap Analysis) มาจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล
(Individual Development Plan : IDP) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในด้้านกำำ�ลัังคนที่่�จะสานต่่อพัันธกิิจขององค์์กร เป็็นการสร้้างความมั่่�นใจ
ในการบริิหารจััดการที่่�ดีี  ที่่�มุ่่�งรัักษาผลประโยชน์์ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย  พัันธมิิตรทางการค้้า และลููกค้้าของบริิษััท

     

6. นโยบายการสร้้างความผููกพัันต่่อองค์์กร

(Employee Engagement)
บริิษัทั จััดให้้มีการสำ
ี
ำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงานในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ขององค์์กร  เพื่่อ� นำำ�ข้้อมููลมาบริิหารจััดการปรับั ปรุุงพััฒนาปััจจัยั
ต่่าง ๆ ในองค์์กร ที่่�จะทำำ�ให้้พนัักงานในองค์์กรอยู่่�ดีีมีีสุุข (Live a Happy Life) เพราะบริิษััทเชื่่�อว่่าหากพนัักงานมีีความผููกพัันกัับองค์์กร รู้้�สึึก
ภาคภููมิิใจในองค์์กร มีีทััศนคติิที่่�ดีีในการทำำ�งานที่่�องค์์กร  เขาย่่อมสร้้างผลงานที่่�ดีีเหนืือความคาดหมาย พร้้อมที่่�จะทุ่่�มเทฝ่่าฟัันเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมาย
บริิษััทจะส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตในการทำำ�งาน มีีความปลอดภััย และอนามััยที่่�ดีี
บริิษัทั จะส่่งเสริิมให้้มีซึ่ี ง่� ความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างพนัักงานกัับฝ่่ายบริิหาร และระหว่่างพนัักงานด้้วยกัันเอง ตลอดจนจะสนใจรัับฟัังความ
คิิดเห็็นและข้้อร้้องทุุกข์์ของพนัักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางปฏิิบััติิแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning)
บริิษัทั ได้้จัดทำ
ั ำ�แผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning) โดยกำำ�หนดวิิธีการ
ี และขั้้น� ตอนในการพิิจารณาคััดเลืือกและพััฒนา
บุุคลากร เพื่่อ� ให้้มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งทดแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง (ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป) ผู้้�บริิหารระดัับกลาง (ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายและผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่ายอาวุุโส) ตลอดจน ตำำ�แหน่่งงานหลัักอื่่�น ๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นด้้วยเป็็นตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีลัักษณะและความรัับผิิดชอบเฉพาะต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท (Critical / Key Positions)  เพื่่�อให้้ได้้ผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมมาทดแทน ดัังต่่อไปนี้้�
1. เมื่่อ� มีีตำำ�แหน่่งในระดัับบริิหารและตำำ�แหน่่งงานหลัักที่่มี� ลัี กษ
ั ณะและหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบเฉพาะว่่างลง หรืือเป็็นตำำ�แหน่่งใหม่่บริิษัทั
จะพิิจารณาพนัักงานที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�บริิษััทเห็็นว่่าดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวได้้ โดยจะทำำ�การคััดเลืือกและพิิจารณาแต่่งตั้้�งพนัักงานเหล่่านั้้�นเป็็น
อัันดัับแรกก่่อน เว้้นแต่่จะไม่่มีีผู้้�ที่่�บริิษััทเห็็นว่่าเหมาะสม บริิษััทจึึงจะดำำ�เนิินการสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งด้้วยวิิธีีอื่่�นแทน
2. ขั้้�นตอนการปฏิิบััติินี้้�ใช้้เฉพาะบริิษััทกำำ�หนดเท่่านั้้�น
3. ผู้้�บัังคัับบััญชาโดยตรงตามสายงาน (ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบเบื้้�องต้้นต่่อการพััฒนาของพนัักงานในความรัับ
ผิิดชอบของตน ให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

ขั้้�นตอนหลัักของแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Planning)
1
การกำหนด
ตำแหนงงานหลัก

2

5
การติดตามและ
ประเมินผลความตอเนื่อง

หลักเกณฑการคัดสรร
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมา
ดำรงตำแหนงแทน

3

4
การพัฒนาผูสืบทอด
ตำแหนง

ว�ธีการประเมินความ
พรอมของผูสืบทอด
ตำแหนง

1. การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งงานหลััก (Critical / Key Position)
หน่่วยงานด้้านทรััพยากรบุุคคล ดำำ�เนิินการนำำ�เสนอให้้ทุุกสายงานร่่วมกัันพิิจารณากำำ�หนดตำำ�แหน่่งงานที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของ
กลยุุทธ์์องค์์กร  ซึ่่�งจะช่่วยให้้องค์์กรสามารถบรรลุุวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ  โดยมีีประธานกรรมการบริิหาร  และคณะกรรมการพััฒนาบุุคลากร
(People Development Committee - PDC) เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นชอบ เพื่่�อวางแผนในการจััดเตรีียมและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความพร้้อม
มาสืืบทอดตำำ�แหน่่งงานหลััก  โดยจำำ�แนกตำำ�แหน่่งงานหลััก (Critical / Key Position) ออกเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
1.1 ผู้้�บริิหารระดัับสููง ตำำ�แหน่่ง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป (Executive Vice President)  และ ผู้้�บริิหารระดัับกลาง ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอาวุุโส (Vice President - Senior Vice President)
1.2 ตำำ�แหน่่งงานหลัักอื่่�น ๆ (Critical / Key Position) ที่่�ลัักษณะและหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของงานมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ได้้แก่่
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			 • ตำำ�แหน่่งงานที่่�อยู่่�ในสายงานหลัักขององค์์กร  (Core Business) เช่่น Underwrite, Claim  หรืือตำำ�แหน่่งงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยตรงกัับเทคโนโลยีีหลัักขององค์์กร  (Core Business Technology)
			 • ตำำ�แหน่่งงานที่่�ต้้องการความเชี่่�ยวชาญพิิเศษ  หรืือความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน หรืือเป็็นตำำ�แหน่่งงานที่่�ต้้องใช้้ระยะเวลา
ค่่อนข้้างนานในการฝึึกอบรมและพััฒนาเพื่่อ� เสริิมสร้้างความรู้้�ทัักษะและความสามารถในการทำำ�งาน (Distinctive Job)
เช่่น Actuarial, Reinsurance, Finance& Accounting    
			 • ตำำ�แหน่่งงานที่่�ต้้องการในอนาคต (Future Projects) เช่่น Data Analytic, Financial Adviser
			 • ตำำ�แหน่่งงานที่่�ต้้องการในบางพื้้�นที่่� หรืือจำำ�เป็็นต้้องมีีในพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ (Geography) หรืือตำำ�แหน่่งงานที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีใน
องค์์กร เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานวิิชาชีีพ (จป.)
2. หลัักเกณฑ์์การคััดสรรผู้้�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน
การคััดเลืือกผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งนั้้�น จะพิิจารณาจากปััจจััยเหล่่านี้้�ประกอบ
			 • ระดัับตำำ�แหน่่งและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในปััจจุุบััน (Present Position Level and Responsibility)
			 • ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานในช่่วง 3 ปีีย้อ้ นหลััง  (Past Performance) ที่่�วัดั ผลงานจากตััวชี้้วั� ดั หลััก (Key Performance
Indicators- KPIs)  
			 • คุุณสมบััติิของพนัักงาน (Individual’s Qualification) อาทิิ ขีีดความสามารถหรืือสมรรถนะ (Competency)  ของ
ตำำ�แหน่่งที่่�จะทดแทน หรืือศัักยภาพ (Potential) ในการรัับผิิดชอบงานที่่�เหนืือขึ้้�นไป                           
3. วิิธีีการประเมิินความพร้้อมของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
หน่่วยงานด้้านทรััพยากรบุุคคล รวบรวมผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของพนัักงานที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนด (ข้้อ 2)  โดยจะพิิจารณา
คััดเลืือกจากพนัักงานที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�นำำ�ที่่�มีศัี กั ยภาพโดดเด่่นเป็็นลำำ�ดัับแรก เนื่่อ� งจากเป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รับั การอบรมพััฒนาเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อม
จากบริิษัทั อยู่่�แล้้ว (Talent Development Program)  ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารสููงสุุดของสายงานจะร่่วมพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะสมตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนด นำำ�เสนอต่่อประธานกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการพััฒนาบุุคลากร (PDC) เพื่่อ� คััดเลืือกผู้้�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะ
สมที่่�สุุดมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รวมถึึง วิิธีการพั
ี
ัฒนาพนัักงานเพื่่�อมาทดแทนแต่่ละตำำ�แหน่่งงานหลััก (Critical / Key Position)
4. การพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (IDP : Individual Development Plan)
ประธานกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการพััฒนาบุุคลากร (PDC) สรุุปความเห็็นและให้้ความเห็็นชอบในการกำำ�หนดพนัักงานที่่�
บริิษััทเห็็นสมควรให้้มีีการพััฒนาเพื่่�อการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง โดยการจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคล (IDP - Individual Development Plan)  
ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างจุุดแข็็ง (Strength) ของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึง การพััฒนาที่่�จุุดควรปรัับปรุุง
(Area of Improvement) ของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งแต่่ละคน การพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งถืือเป็็นบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญของ
ผู้้�บริิหารสายงาน หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งงานหลััก  (Critical / Key Position) ที่่�ต้้องหารืือร่่วมกัันกัับผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง ในการหาวิิธีีพััฒนา
ต่่าง ๆ เพื่่�อฝึึกฝนและปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�แสดงออกอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การสอนงาน (Coaching) การเป็็นพี่่�เลี้้�ยง (Mentoring)
การมอบหมายงานหรืือโครงการพิิเศษ (Special Project) การให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ� (Consulting)  เป็็นต้้น
5. การติิดตามและประเมิินผลความต่่อเนื่่�อง
เมื่่อ� ได้้ผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งแล้้ว จะเข้้าสู่่�ขั้้น� ตอนสุุดท้า้ ยของแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง คืือ การติิดตามความคืืบหน้้าของแผนพััฒนาราย
บุุคคลของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง (IDP) ในทุุก ๆ 6 เดืือน เพื่่�อประเมิินประสิิทธิิผลและความสำำ�เร็็จของแผนพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีการทบทวน
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของบริิษัทั ปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมในการจััดวางบุุคลากรที่่�เหมาะสมเพื่่อ� ทดแทนในตำำ�แหน่่งงานหลัักต่อ่ ไป
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นโยบายการสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููล
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา  ใช้้ช่่องทางที่่�
เหมาะสม ปกป้้องข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�มีีผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิตามนโยบาย
ดัังกล่่าว บริิษััทจึึงได้้จััดทำำ�นโยบายการสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููล โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�

การสื่่�อสาร

1. บริิษััทจะกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดให้้มีีหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือ
หุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น เช่่น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา
2. บริิษััทจะจััดให้้มีีการกำำ�หนดผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบการให้้ข้้อมููลกัับบุุคคลภายนอกโดยเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเหมาะสมกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เข้้าใจธุุรกิิจของบริิษัทั  รวมทั้้ง� วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก ค่านิิ
่ ยมและสามารถสื่่อ� สารกัับตลาดทุุนและนัักลงทุุนได้้เป็็นอย่่างดีี
3. บริิษัทั จะดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการกำำ�หนดทิิศทางและสนัับสนุุนงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เช่่น การจััดให้้มีหี ลัักปฏิิบััติิในการให้้ข้อ้ มููล
นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสาร
และการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. ข้้อมููลสำำ�คััญของบริิษััทที่่�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์จะนำำ�ไปเปิิดเผยสู่่�สาธารณชนจะต้้องได้้รัับการรัับรองและกำำ�กัับดููแลจากคณะ
กรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้ข้้อมููลที่่�ออกจากบริิษััทมีีความถููกต้้อง เพีียงพอ และทัันเวลา เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น
5. ในขณะเดีียวกัันเมื่่อ� บริิษัทั ได้้รับั ความคิิดเห็็นจากบุุคคลภายนอก นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยังั สามารถนำำ�ความคิิดเห็็นดัังกล่่าวมานำำ�
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลในการบริิหารงานและกำำ�หนดทิิศทางและกลยุุทธ์์ของบริิษััท เพื่่�อการบริิหาร
งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นได้้

การเปิิดเผยข้้อมููล

บริิษัทั ยึึดถืือหลัักความเป็็นธรรม โปร่่งใส จึึงกำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สาธารณชน
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ มั่่�นใจได้้ว่าการ
่ เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลในด้้านบวกหรืือด้้านลบ มีีความถููกต้้อง ชััดเจน สอดคล้้อง
กัับกฎหมาย และเป็็นไปอย่่างเท่่าเทีียมกััน ผ่่านช่่องทางการเผยแพร่่ข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เว็็บไซต์์ของบริิษััท และเอกสาร
ทางการอื่่�นของบริิษััท เช่่น รายงานประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) โดยเป็็นไปตามกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และ
แนวปฏิิบััติิของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย และโดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. การเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ยังั ไม่่ได้้เปิิดเผยสู่่�สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้้เปิิดเผยอย่่างระมััดระวััง
ถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมั่่�นใจ
ว่่าผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือนัักลงทุุนได้้รัับข้้อมููลต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอ เท่่าเทีียมกััน และสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย โดยคำำ�นึึงถึึงช่่วง
เวลาที่่�จะเปิิดเผยด้้วย
2. กรณีีที่่ข้� อ้ มููลดัังกล่่าวอยู่่�ในช่่วงเวลาที่่�ยังั ไม่่สามารถเปิิดเผยได้้ ด้ว้ ยเหตุุที่่ยั� งั ไม่่อาจสรุุปผลได้้หรืือมีีความไม่่แน่่นอนสููง บริิษัทั
จะดููแลรัักษาข้้อมููลนั้้�นให้้จำำ�กััดเฉพาะบุุคคลที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปแสวงหาผลประโยชน์์หรืือเปิิดเผย
โดยมิิชอบ โดยจะดำำ�เนิินการตามกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเปิิดเผย
ข้้อมููลดัังกล่่าวในโอกาสแรกที่่�ทำำ�ได้้
3. การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ได้้เปิิดเผยสู่่�สาธารณะแล้้ว  (Material Public Information) ให้้เปิิดเผยอย่่างชััดเจน ครบถ้้วน เพื่่�อ
ไม่่ให้้เกิิดความสัับสน นอกจากนี้้� การให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ได้้เปิิดเผยไปแล้้วต้้องมีีความชััดเจนและ
สอดคล้้อง ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจผิิดกัับข้้อมููลที่่�ได้้เปิิดเผยไปแล้้ว
4. การเปิิดเผยข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลสำำ�คััญ (Non-material Information) ให้้เปิิดเผยบนพื้้�นฐานของความเป็็นจริิงและ
ต้้องไม่่มีีเจตนาให้้ผู้้�อื่่�นสำำ�คััญผิิดในข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน ราคาหลัักทรััพย์์ หรืือเปิิดเผยใน
ทำำ�นองที่่�อาจทำำ�ให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าใจราคาหลัักทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลง
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5. การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับสภาวะ ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงผลประกอบการในอนาคตของบริิษัทั
(Forward-Looking Information) ให้้เปิิดเผยด้้วยความระมััดระวัังและอธิิบายเงื่่�อนไขหรืือสมมติิฐานที่่�ใช้้ประกอบการ
คาดการณ์์ โดยจะต้้องมีีการตรวจสอบถึึงแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลและพิิจารณาถึึงความถููกต้้องของข้้อมููลก่่อนนำำ�มาใช้้ในการ
วิิเคราะห์์หรืือคาดการณ์์ดัังกล่่าว
6. จััดให้้มีีกระบวนการรัับมืือกัับข่่าวลืือ การรั่่�วไหลของข้้อมููล และการเปิิดเผยข้้อมููลโดยมิิตั้้�งใจ โดยออกมาชี้้�แจงหรืือปฏิเิ สธ
เมื่่�อมีีข่่าวลืือหรืือข่่าวสารอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เป็็นจริิงเกี่่�ยวกัับบริิษััท ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าใจผิิด หรืืออาจมีีผลต่่อการลงทุุนในบริิษััท
7. หลีีกเลี่่�ยงการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างไม่่เหมาะสม เช่่น การประกาศข่่าวแก่่สาธารณะโดยไม่่มีพั
ี ัฒนาการที่่�แท้้จริิงสนัับสนุุนการ
รายงานหรืือคาดคะเนเกิินจริิง หรืือการเปิิดเผยข้้อมููลโดยใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�หรููหรา ฟุ่่�มเฟืือยที่่�อาจทำำ�ให้้สาธารณชนเข้้าใจผิิด
8. เปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ อย่่างถููกต้้อง มีีรายละเอีียดเพีียงพอ ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่่�กฎหมายและแนวทางที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ/หรืือหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
9. กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ  และ/หรืือบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท หรืือ ประธานคณะกรรมการบริิษััท หรืือ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิในการตอบข้้อซัักถาม
หรืือให้้ข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยสู่่�สาธารณะ
10. ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มีีหน้้าที่่ใ� นการดููแลให้้บริิษัทั เปิิดเผยข้้อมููลตามกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการตรวจสอบความถููกต้้องและความเพีียงพอของข้้อมููลที่่�เปิิดเผย และการให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ
และพนัักงานเกี่่�ยวกัับนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัั
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย ให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ตั้้�งแต่่พนัักงาน
ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอื่่น� ๆ ดัังนั้้�นคณะกรรมการบริิษัทั  จึึงได้้เห็็นควรให้้มีการจั
ี ดทำ
ั ำ�นโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีขึ้้ี น�
โดยครอบคลุุมเนื้้�อหาหลัักการสำำ�คััญตั้ง้� แต่่โครงสร้้าง บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ จนถึึงหลัักการในการบริิหารงาน
ของผู้้�บริิหารอย่่างโปร่่งใส ชััดเจน และสามารถตรวจสอบได้้เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารองค์์กรทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินงานใด ๆ
ของบริิษััท และบริิษััทย่่อย เป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
เพื่่อ� ให้้บริิษัทั มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่า่ ย และเพื่่อ� ประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
ตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจ ผู้้�ลงทุุน ตลอดจนตลาดทุุนและสัังคมโดยรวม บริิษัทั จึึงได้้จัดทำ
ั ำ�นโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีโดยยึึดหลัักปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ซึ่่�งจััดทำำ�โดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท

	หลัักการและนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััท ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยครอบคลุุมหลัักปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ (Corporate Governance) 8 หลัักปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิ 1  : บทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 1.1
คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจบทบาทและตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้องค์์กรมีีการ
บริิหารจััดการที่่�ดีี ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
(1) การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
(2) การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบายการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญเพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และ
เป้้าหมาย
(3) การติิดตาม ประเมิินผล และดููแลการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 1.2
ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลบริิษััทให้้นำำ�ไปสู่่�ผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(governance outcome) อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) สามารถแข่่งขัันได้้ และมีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(3) เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(4) สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการจะยึึดหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�ในการกำำ�กัับดููแลบริิษััท ให้้นำำ�ไปสู่่�ผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1.2.1 คณะกรรมการจะคำำ�นึึงถึึงจริิยธรรมผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ นอกเหนืือจากผลประกอบ
การทางการเงิิน
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างในฐานะผู้้�นำำ�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริิยธรรม
1.2.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ที่่�แสดงถึึงหลัักการและแนวทางใน
การดำำ�เนิินงานเป็็นลายลัักษณ์อั์ ักษร อาทิิ จรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจ เป็็นต้้น
1.2.4 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการสื่อ่� สารเพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจ มีีกลไกเพีียง
พอที่่�เอื้้�อให้้มีการป
ี
ฏิิบััติิจริิงตามนโยบายข้้างต้้น ติิดตามผลการปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิเป็็น
ประจำำ�
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			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 1.3
คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง (Duty of care)
และซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร  (Duty of loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนนโยบายหรืือแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้รวมทั้้�งมีีกระบวนการอนุุมััติิการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ เช่่น
การลงทุุน การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีผี ลกระทบต่่อบริิษัทั อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ การทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มา/
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน การจ่่ายเงิินปัันผล เป็็นต้้น
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 1.4
คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ  และกำำ�หนดขอบเขตการมอบ
หมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน ตลอดจนติิดตามดููแลให้้
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและฝ่่ายจััดการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
1.4.1 คณะกรรมการจะจััดทำำ�กฎบััตรหรืือนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการ ที่่�ระบุุหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการเพื่่�อใช้้อ้้างอิิงในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการทุุกคน และจะจััดให้้มีี
การทบทวนกฎบััตรดังั กล่่าวเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละครั้้ง�  รวมทั้้�งทบทวนการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่ค� ณะกรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และฝ่่ายจััดการ อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางขององค์์กร  
1.4.2 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจขอบเขตหน้้าที่่ข� องตน และมอบหมายอำำ�นาจการจััดการบริิษัทั ให้้แก่่ฝ่า่ ยจััดการ
โดยทำำ�การบัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  อย่่างไรก็็ดีี การมอบหมายดัังกล่่าวมิิได้้เป็็นการปลดเปลื้้�องหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะต้้องติิดตามดููแลฝ่่ายจััดการให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้
รัับมอบหมาย ทั้้�งนี้้� ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและฝ่่ายจััดการอาจพิิจารณา
แบ่่งออกเป็็น ดัังนี้้�
เรื่่�องที่่�ควรดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการ
หมายถึึง เรื่่อ� งที่่�คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักให้้มีใี นการดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�เสนอเรื่่�องเพื่่�อพิิจารณาได้้ ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ก. การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิิจ
ข. การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในจริิยธรรม รวมทั้้�งประพฤติิตนเป็็นต้้นแบบ
ค. การดููแลโครงสร้้าง และการปฏิิบััติิของคณะกรรมการ ให้้เหมาะสมต่่อการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ และเป้้าหมาย
หลัักในการประกอบธุุรกิิจ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ง. การสรรหา พััฒนา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและประเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
จ. การกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้บุุคลากรปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
เป้้าหมายหลัักขององค์์กร
เรื่่�องที่่�ดำำ�เนิินการร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และฝ่่ายจััดการจะพิิจารณาร่่วมกัันโดยฝ่่ายจััดการ
เสนอให้้ ค ณะกรรมการเห็็ น ชอบ ซึ่่� ง คณะกรรมการจะกำำ� กัั บ ดูู แ ลให้้ น โยบายภาพรวมสอดคล้้ อ งกัั บ
วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักในการประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�ง มอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการ ไปดำำ�เนิินการโดย
คณะกรรมการติิดตามและให้้ฝ่่ายจััดการรายงานให้้คณะกรรมการทราบเป็็นระยะๆ ตามที่่�เหมาะสม ซึ่่�ง
ได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ก. การกำำ�หนดและทบทวนกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนงานประจำำ�ปีี
ข. การดููแลความเหมาะสมเพีียงพอของระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
ค. การกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการ 
ง. การกำำ�หนดกรอบการจััดสรรทรััพยากร การพััฒนาและงบประมาณ เช่่น นโยบายและแผนการบริิหาร
จััดการบุุคคล และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จ. การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ฉ. การดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิินมีีความน่่าเชื่่�อถืือ
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เรื่่�องที่่�คณะกรรมการไม่่ควรดำำ�เนิินการ
หมายถึึง เรื่่�องที่่�คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลระดัับนโยบาย โดยมอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและฝ่่าย
จััดการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งได้้แก่่เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ก. การจััดการ (execution) ให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงานที่่�คณะกรรมการอนุุมััติิแล้้ว 
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการควรปล่่อยให้้ฝ่่ายจััดการรัับผิิดชอบการตััดสิินใจดำำ�เนิินงาน การจััดซื้้�อจััดจ้้างการรัับ
บุุคลากรเข้้าทำำ�งาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้และติิดตามดููแลผล โดยไม่่แทรกแซงการตััดสิินใจ 
เว้้นแต่่มีีเหตุุจำำ�เป็็น
ข. เรื่่�องที่่�ข้้อกำำ�หนดห้้ามไว้้ เช่่น การอนุุมััติิรายการที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีีย เป็็นต้้น
หลัักปฏิิบััติิ 2: กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท ที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 2.1
คณะกรรมการจะกำำ�หนดหรืือดููแลให้้วัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษัทั (objectives) เป็็นไปเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน โดย
เป็็นวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้�งบริิษััท ลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม
2.1.1 คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลให้้บริิษััท มีีวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมายหลััก  (objectives) ที่่�ชััดเจน
เหมาะสม สามารถใช้้เป็็นแนวคิิดหลัักในการกำำ�หนดรููปแบบธุุรกิิจ (business model) และสื่่อ� สาร ให้้ทุกุ คนใน
องค์์กรขัับเคลื่่�อนไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยจััดทำำ�เป็็นวิิสััยทััศน์์ และค่่านิิยมร่่วมขององค์์กร  (vision and
values) หรืือวััตถุุประสงค์์และหลัักการ (principles and purposes) หรืืออื่่�นๆ ในทำำ�นองเดีียวกััน
2.1.2 ในการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมายหลััก  คณะกรรมการจะกำำ�หนดรููปแบบธุุรกิิจ  (business model) ที่่�
สามารถสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้�งแก่่บริิษััท ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวมควบคู่่�กัันไปโดยพิิจารณาถึึง
(1) สภาพแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยต่่างๆ รวมทั้้�งการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้อย่่างเหมาะสม
(2) ความต้้องการของลููกค้า้ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(3) ความพร้้อม ความชำำ�นาญ ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษััท
(4) วััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งบริิษััท
(5) กลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษััท
(6) ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร หรืือแข่่งขัันด้้วยการสร้้างคุุณค่่าให้้บริิษััท และลููกค้้า (value proposition)
(7) ความสามารถในการดำำ�รงอยู่่�ของบริิษััท ในระยะยาว  ภายใต้้ปััจจััยทั้้�งโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อบริิษััท และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้
2.1.3 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมค่่านิิยมขององค์์กรในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เช่่น ความรัับผิิดชอบในผลการ
กระทำำ� (Accountability) ความเที่่�ยงธรรม (Integrity) ความโปร่่งใส  (Transparency) ความเอาใจใส่่
(Due consideration of social and environmental responsibilities) เป็็นต้้น
2.1.4 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมการสื่่�อสาร  และเสริิมสร้้างให้้วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรสะท้้อนอยู่่�
ในการตััดสิินใจและการดำำ�เนิินงานของบุุคลากรในทุุกระดัับ จนกลายเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 2.2
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้ วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ตลอดจนกลยุุทธ์์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรืือประจำำ�ปีี
ของบริิษััท สอดคล้้องกัับการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้อย่่าง
เหมาะสม และปลอดภััย
2.2.1 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้การจัดทำ
ั ำ�กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีีที่่ส� อดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
หลัักของบริิษััท โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยแวดล้้อมของบริิษััท ณ ขณะนั้้�น ตลอดจนโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับ
ได้้และสนัับสนุุนให้้มีีการจัดทำ
ั ำ� หรืือทบทวนวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์สำำ�หรัับระยะปานกลาง 3-5 ปีี
ด้้วย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีีได้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะเวลาที่่�ยาวขึ้้�น และยัังพอจะคาด
การณ์์ได้้ตามสมควร
2.2.2 ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม ปััจจััยและ
ความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดสาย value chain รวมทั้้�งปััจจััยต่่างๆ
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ที่่�อาจมีีผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมายหลัักของบริิษััท โดยมีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างแท้้จริิง
(1) ระบุุวิิธีีการ กระบวนการ ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมหรืือช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท
ไว้้ชััดเจน เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถเข้้าถึึงและได้้รัับข้้อมููลประเด็็นหรืือความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละ
กลุ่่�มได้้อย่่างถููกต้้องใกล้้เคีียงมากที่่�สุุด
(2) ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท ทั้้�งภายในและภายนอก ทั้้�งที่่�เป็็นตััวบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล หน่่วยงาน
องค์์กร เช่่น พนัักงาน ผู้้�ลงทุุน ลููกค้้า คู่่�ค้้า ชุุมชน หน่่วยงานราชการ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เป็็นต้้น
(3) ระบุุประเด็็นและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย เพื่่อ� นำำ�ไปวิิเคราะห์์และจััดระดัับประเด็็นดัังกล่่าวตามความ
สำำ�คััญและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อทั้้�งบริิษััท และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเลืือกเรื่่�องสำำ�คััญที่่�จะเป็็นการ
สร้้างคุุณค่่าร่ว่ มกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมาดำำ�เนิินการให้้เกิิดผล
2.2.3 ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ คณะกรรมการจะกำำ�หนดเป้้าหมายให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจและศัักยภาพ
ของบริิษััท โดยคณะกรรมการจะพิิจารณากำำ�หนดเป้้าหมายทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน นอกจากนี้้� คณะ
กรรมการจะตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงของการตั้้�งเป้้าหมายที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การประพฤติิที่่�ผิิดกฎหมาย หรืือขาด
จริิยธรรม (unethical conduct)
2.2.4 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการถ่่ายทอดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายผ่่านกลยุุทธ์์และแผนงานให้้ทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร
2.2.5 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดสรรทรััพยากรและการควบคุุมการดำำ�เนิินงานที่่�เหมาะสมและติิดตาม
การดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี โดยจััดให้้มีผู้้�ทำ
ี �ำ หน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
หลัักปฏิิบััติิ 3: เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.1
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาดองค์์ประกอบ
สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระที่่�เหมาะสมและจำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้
3.1.1 คณะกรรมการมีีหน้้าที่่ดู� แู ลให้้คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิหลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ
ประสบการณ์์ ความสามารถและคุุณลัักษณะเฉพาะด้้าน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า จะได้้คณะกรรมการโดยรวมที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสม สามารถ เข้้าใจและตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้ รวมทั้้�งต้้องมีีกรรมการ
ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อย 1 คนที่่�มีปร
ี ะสบการณ์์ในธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมหลัักที่่บ� ริิษัทั  ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�
3.1.2 คณะกรรมการจะพิิจารณาจำำ�นวนกรรมการที่่�เหมาะสม สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยต้้อง
มีีจำำ�นวนกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 12 คน
3.1.3 คณะกรรมการจะมีีสััดส่่วนระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�สะท้้อนอำำ�นาจที่่�
ถ่่วงดุุลกัันอย่่างเหมาะสม โดย
ก. กรรมการส่่วนใหญ่่เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�สามารถให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานของฝ่่ายจััดการ
ได้้อย่่างอิิสระ
ข. กรรมการอิิสระมีีจำำ�นวนและคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์   รวมทั้้�งดููแลให้้กรรมการอิิสระสามารถทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการทั้้�งหมดได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและสามารถแสดงความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
3.1.4 คณะกรรมการจะดำำ�เนิินการเปิิดเผยนโยบายในการกำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการที่่�มีีความหลาก
หลาย และข้้อมููลกรรมการ  อาทิิ  อายุุ ประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์ สััดส่่วนการถืือหุ้้�น จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� ในรายงานประจำำ�ปีีและบน website
ของบริิษััท
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.2
คณะกรรมการจะเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมเป็็นประธานกรรมการ และดููแลให้้มั่่น� ใจว่่าองค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการเอื้้�อต่่อการใช้้ดุุลพิินิิจในการตััดสิินใจอย่่างมีีอิิสระ
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็็นกรรมการอิิสระ
ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการของบริิษัทั ไม่่เป็็นกรรมการอิิสระ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มีีการแต่่งตั้ง้� คณะกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 4 ท่่าน ทำำ�หน้้าที่่�ร่่วมพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�ง เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารมีีหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบต่่างกััน คณะกรรมการจะกำำ�หนดอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารให้้ชััดเจน และเพื่่�อไม่่ให้้คนใดคนหนึ่่�งมีีอำำ�นาจโดยไม่่
จำำ�กััด บริิษัทั  จะแยกบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการออกจากบุุคคลที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร
3.2.3 ประธานกรรมการมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ โดยหน้้าที่่ข� องประธานกรรมการจะครอบคลุุมเรื่่อ� งดััง
ต่่อไปนี้้�
(1) การกำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
และบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร
(2) การดููแลให้้มั่่�นใจว่่า กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม และ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(3) การกำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการโดยหารืือร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและมีีมาตรการที่่�ดูแู ล
ให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
(4) การจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและมากพอที่่�กรรมการจะอภิิปรายประเด็็น
สำำ�คััญกัันอย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกััน การส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบ ให้้ความเห็็นได้้
อย่่างอิิสระ
(5) การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
3.2.4 คณะกรรมการจะกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีีนัับจากวัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้ง้� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้ง� แรก ในกรณีีที่่จ� ะแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อ
ไป คณะกรรมการจะพิิจารณาอย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว 
3.2.5 เพื่่อ� ให้้เรื่่อ� งสำำ�คััญได้้รับั การพิิจารณาในรายละเอีียดอย่่างรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิิจารณาแต่่งตั้ง�้ คณะ
กรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อพิิจารณาประเด็็นเฉพาะเรื่่�อง กลั่่�นกรองข้้อมููล และเสนอแนวทางพิิจารณาก่่อนเสนอ
ให้้คณะกรรมการเห็็นชอบต่่อไป
3.2.6 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีการ
ี เปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย จำำ�นวน
ครั้้ง� ของการประชุุมและจำำ�นวนครั้้ง� ที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่ว่ มประชุุมในปีีที่่ผ่� า่ นมาและรายงานผลการปฏิิบััติิ
งานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด 
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.3
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่กำ� ำ�กัับดููแลให้้การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจนเพื่่อ� ให้้ได้้คณะ
กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบที่่�กำำ�หนดไว้้
3.3.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้กรรมการที่่�
มีีคุุณสมบััติิที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบความรู้้�ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสมรวมทั้้�งมีีการพิิจารณา
ประวััติิของบุุคคลดัังกล่่าว และจััดทำำ�ความเห็็นคณะกรรมการ ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้ง�้
กรรมการ  นอกจากนี้้� บริิษััท จะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอ
ชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3.3.2 คณะกรรมการจะทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการ ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ
และในกรณีีที่่�คณะกรรมการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม ให้้คำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการรายดััง
กล่่าวประกอบด้้วย
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			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.4
ในการเสนอค่่าตอบแทนคณะกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติิ 
ั คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้โครงสร้้างและอััตราค่าต
่ อบแทน
มีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้คณะกรรมการนำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและ
ระยะยาว
3.4.1 ค่่าตอบแทนของกรรมการจะต้้องสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััท ประสบการณ์์ ภาระ
หน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึึงประโยชน์์
ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั จากกรรมการแต่่ละคน ทั้้�งนี้้� อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กับั ระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
3.4.2 ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเป็็นผู้้�อนุุมัติิั โครงสร้้างและอััตราค่าต
่ อบแทนกรรมการ ทั้้�งรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตัวั เงิิน โดย
คณะกรรมการจะพิิจารณาค่่าตอบแทนแต่่ละรููปแบบให้้มีีความเหมาะสม ทั้้�งค่่าตอบแทนในอััตราคงที่่� (เช่่น ค่่า
ตอบแทนประจำำ� เบี้้�ยประชุุม) และค่่าตอบแทนตามผลดำำ�เนิินงานของบริิษััท (เช่่น โบนััส บำำ�เหน็็จ) โดยเชื่่�อมโยง
กัับมููลค่่าที่่�บริิษััท สร้้างให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น แต่่ไม่่อยู่่�ในระดัับที่่�สููงเกิินไปจนทำำ�ให้้เกิิดการมุ่่�งเน้้นแต่่ผลประกอบการ
ระยะสั้้�น
3.4.3 คณะกรรมการจะเปิิดเผยนโยบายและหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�สะท้้อนถึึงภาระหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบของแต่่ละคน รวมทั้้�งรููปแบบและจำำ�นวนของค่่าตอบแทนด้้วย ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนที่่�
เปิิดเผย ให้้รวมถึึงค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละท่่านได้้รัับจากการเป็็นกรรมการของบริิษััทย่่อยด้้วย
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.5
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่กำ� �ำ กัับดููแลให้้กรรมการทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่แ� ละจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ
3.5.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า มีีกลไกสนัับสนุุนให้้กรรมการเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ของตน
3.5.2 คณะกรรมการจะกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั อื่่น� ของกรรมการโดยพิิจารณาถึึงประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานของกรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายบริิษััท และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการสามารถทุ่่�มเทเวลาในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่ใ� นบริิษัทั ได้้มีอี ย่่างเพีียงพอ โดยจะกำำ�หนดจำำ�นวนบริิษัทั จดทะเบีียนที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งให้้เหมาะสมกัับลัักษณะหรืือสภาพธุุรกิิจของบริิษััท
3.5.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีระบบการรายงานการดำำ�รงตำำ�แหน่่งอื่่�นของกรรมการ และเปิิดเผยให้้เป็็นที่่�รัับทราบ
3.5.4 ในกรณีีที่่กรร
� มการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร หรืือมีีส่ว่ นได้้เสีียไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือโดยอ้้อมในกิิจการ
อื่่น� ที่่�มีคี วามขััดแย้้ง หรืือสามารถใช้้โอกาสหรืือข้้อมููลของบริิษัทั เพื่่อ� ประโยชน์์ของตน คณะกรรมการต้้องดููแล
ให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััท มีีมาตรการป้้องกัันอย่่างเพีียงพอและมีีการแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบตามความเหมาะสม
3.5.5 ให้้กรรมการแต่่ละคนเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งหมดที่่�
ได้้จััดให้้มีีขึ้้�นในรอบปีี เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็น
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.6
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการกำำ�กัับดููแลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและ
กิิจการอื่่น� ที่่�บริิษัทั ไปลงทุุนอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับกิิจการแต่่ละแห่่ง รวมทั้้�งบริิษัทั ย่่อยและกิิจการอื่่น�
ที่่�บริิษััท ไปลงทุุนมีีความเข้้าใจถููกต้้องตรงกัันด้้วย
3.6.1 คณะกรรมการจะพิิจารณากำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย ซึ่่�งรวมถึึง
(1) ระดัับการแต่่งตั้้ง� บุุคคลไปเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษัทั ย่่อยโดยให้้คณะกรรมการ
เป็็นผู้้�แต่่งตั้ง้� เว้้นแต่่บริิษัทั ดัังกล่่าวเป็็นบริิษัทั ขนาดเล็็กที่่เ� ป็็น operating arms ของบริิษัทั คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งก็็ได้้
(2) กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทตามข้้อ (1) และให้้ตััวแทน
ของบริิษััทดููแลให้้การปฏิิบััติิเป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทย่่อย และในกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยมีีผู้้�ร่่วมลงทุุนอื่่�น
คณะกรรมการจะกำำ�หนดนโยบายให้้ตััวแทนทำำ�หน้้าที่่�อย่่างดีีที่่�สุุดเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทย่่อย และ
ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทแม่่
(3) ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ย่่อยที่่�เหมาะสมและรััดกุมุ เพีียงพอและการทำำ�รายการต่่างๆ เป็็นไปอย่่าง
ถููกต้้องตามกฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

(4) การเปิิดเผยข้้อมููลฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์สิิ์ น การทำำ�รายการอื่่�นที่่�สำำ�คััญ การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การเลิิกบริิษััทย่่อย เป็็นต้้น
3.6.2 หากเป็็นการเข้้าร่่วมลงทุุนในกิิจการอื่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เช่่น มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 50 และจำำ�นวนเงิินลงทุุนหรืืออาจต้้องลงทุุนเพิ่่�มเติิมมีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท ในกรณีี
ที่่�จำำ�เป็็นคณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการจััดทำำ�สััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholders’ Agreement) หรืือ
ข้้อตกลงอื่่�นเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจในการบริิหารจััดการและการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจใน
เรื่่�องสำำ�คััญ การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลในการจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััท ได้้มีี
ตามมาตรฐานและกำำ�หนดเวลา
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.7
คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการทั้้�งคณะ รวมทั้้�งประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการ
รายบุุคคล เพื่่�อพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหาและอุุปสรรคในแต่่ละปีี เพื่่�อสามารถนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ในการ
พััฒนาและปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานในด้้านต่่างๆได้้
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.8
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้คณะกรรมการและกรรมการแต่่ละคนมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่ลั� กษ
ั ณะ
การประกอบธุุรกิิจ  และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนได้้รัับการ
เสริิมสร้้างทัักษะและความรู้้�สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.8.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการใหม่่ จะได้้รัับการแนะนำำ�และมีีข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งรวมถึึงความเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม
องค์์กร ตลอดจนลัักษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
3.8.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการได้้รัับการอบรมและพััฒนาความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นอย่่างต่่อเนื่่�อง
3.8.3 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกฎหมาย กฎเกณฑ์์ มาตรฐาน ความเสี่่�ยง และสภาพแวดล้้อมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิิดเผยข้้อมููลการฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องของคณะกรรมการในรายงาน
ประจำำ�ปีี
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 3.9
คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�
จำำ�เป็็น และมีีเลขานุุการบริิษััทที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมต่่อการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการ
3.9.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีกำี ำ�หนดการประชุุมและวาระการประชุุมคณะกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่อ� ให้้กรรมการ
สามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้
3.9.2 จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมคณะกรรมการจะพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการและลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท แต่่ไม่่น้้อยกว่่า 4 ครั้้�งต่่อปีี
3.9.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีกลไกให้้กรรมการแต่่ละคน รวมทั้้�งฝ่่ายจััดการมีีอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อบริิษััทเข้้าสู่่�วาระการประชุุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุุมจะจััดส่่งให้้แก่่กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ดวัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่
ในกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััท จะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นและกำำ�หนดวััน
ประชุุมให้้เร็็วกว่านั้้
่ �นก็็ได้้
3.9.5 คณะกรรมการจะสนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่ว่ มประชุุมคณะกรรมการเพื่่อ�
ให้้สารสนเทศรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิมในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาโดยตรง และเพื่่อ� ให้้มีโี อกาสรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับ
สููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบการพิิจารณาแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
3.9.6 คณะกรรมการจะเข้้าถึึงสารสนเทศที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่�มเติิมได้้จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  เลขานุุการบริิษััท หรืือ
ผู้้�บริิหารอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่่�กำำ�หนด และในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น คณะกรรมการอาจจััด
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ให้้มีีความเห็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษาหรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพภายนอก โดยถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท
3.9.7 คณะกรรมการอาจพิิจารณากำำ�หนดเป็็นนโยบายให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกัันเอง
ตามความจำำ�เป็็นเพื่่�ออภิิปรายปััญหาต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ  โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วม
ด้้วย โดยแจ้้งให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย
3.9.8 คณะกรรมการจะกำำ�หนดคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของเลขานุุการบริิษัทั  ที่่�เหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่ใ� นการ
ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับด้้านกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบ ดููแลการจััดการเอกสาร
การประชุุมคณะกรรมการ เอกสารสำำ�คััญต่่างๆ และกิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีการ
ี
ปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ นอกจากนี้้� คณะกรรมการจะเปิิดเผยคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ของเลขานุุการ
บริิษััท ในรายงานประจำำ�ปีี และบน website ของบริิษััท
3.9.9 เลขานุุการบริิษัทั  จะฝึึกอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อ� งที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบััติิหน้้าที่่แ� ละในกรณีี
ที่่�มีีหลัักสููตรรัับรอง (certified program) เลขานุุการบริิษััท จะเข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรดัังกล่่าวด้ว้ ย
หลัักปฏิิบััติิ 4: สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 4.1
คณะกรรมการจะดำำ�เนิินการให้้มั่่น� ใจว่่ามีการสรร
ี
หาและพััฒนาประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีคี วาม
รู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการจะพิิจารณาหรืือมอบหมายให้้คณะกรรมการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
4.1.2 คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารดููแลให้้มีีผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เหมาะสมโดยอย่่างน้้อย
คณะกรรมการจะร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการสรรหาและแต่่งตั้้�ง
บุุคคล เห็็นชอบบุุคคลที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง
4.1.3 เพื่่� อ ให้้ การดำำ� เนิินธุุ รกิิจ เป็็ น ไปอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง คณะกรรมการจะกำำ� กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี แ ผนสืืบทอดตำำ� แหน่่ ง
(Succession Plan) เพื่่�อเป็็นการเตรีียมสืืบทอดตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง
4.1.4 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้รัับการอบรมและ
พััฒนา เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิงาน
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 4.2
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนและการประเมิินผลที่่�เหมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการจะกำำ�หนดโครงสร้้างค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับปฏิิบััติิงาน
ให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรและสอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของบริิษัทั ในระยะยาว
4.2.2 คณะกรรมการจะพิิจารณาเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์และปััจจััยในการประเมิินผลงาน ตลอดจนอนุุมััติิโครงสร้้าง
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง และติิดตามให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารประเมิินผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักการประเมิินดัังกล่่าว
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 4.3
คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััท
4.3.1 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งอาจอยู่่�ในรููปแบบของข้้อตกลง
ภายในกิิจการครอบครััวไม่่ว่่าจะเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรหรืือไม่่ ข้้อตกลงผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือนโยบายของกลุ่่�มบริิษััท
แม่่ ซึ่่�งมีีผลต่่ออำำ�นาจในการควบคุุมการบริิหารจััดการบริิษััท
4.3.2 คณะกรรมการจะดููแลไม่่ให้้ข้้อตกลงตามข้้อ 4.3.1 เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ เช่่น
การมีีบุุคคลที่่�เหมาะสมมาสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
4.3.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อตกลงต่่างๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการควบคุุมบริิษััท
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 4.4
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์และแรงจููงใจที่่�เหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

4.4.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีการ
ี บริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร พนักั งาน
ในทุุกระดัับมีีความรู้้� ความสามารถ แรงจููงใจที่่�เหมาะสม และได้้รับั การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมเพื่่อ� รัักษาบุคุ ลากร
ที่่�มีีความสามารถขององค์์กรไว้้
4.4.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพหรืือกลไกอื่่�นเพื่่�อดููแลให้้พนัักงานมีีการออม
อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับรองรัับการเกษีียณ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนักั งานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบริิหารจััดการ
เงิิน การเลืือกนโยบายการลงทุุนที่่�สอดคล้้องกัับช่่วงอายุุ ระดัับความเสี่่�ยง
หลัักปฏิิบััติิ 5: การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 5.1
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุรกิิจ
ุ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์
ต่่อลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
5.1.1 คณะกรรมการจะให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร  และดููแลให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การทบทวนกลยุุทธ์์ การวางแผนพััฒนาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานและการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
5.1.2 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการ  เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้บริิษััท ตามสภาพปััจจััยแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
อยู่่�เสมอ ซึ่่�งอาจครอบคลุุมการกำำ�หนดรููปแบบธุุรกิิจ (Business Model) วิิธีีคิิดมุุมมองในการออกแบบและ
พััฒนาสิินค้้าและบริิการ การวิิจััย การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและกระบวนการทำำ�งาน รวมทั้้�งการร่่วมมืือ
กัับคู่่�ค้้า
					 ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการข้้างต้้นควรมีีลัักษณะเป็็นไปเพื่่�อการสร้้างประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งแก่่บริิษััท ลููกค้้า คู่่�ค้้า สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม และไม่่สนัับสนุุนให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม กิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมายหรืือขาดจริิยธรรม
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 5.2
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อน
อยู่่�ในแผนดำำ�เนิินการ  (Operational Plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ทุุกฝ่่ายขององค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับ
วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และแผนกลยุุทธ์์ (Strategies) ของบริิษััท
5.2.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีกลไกที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า  บริิษััทประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมมีีความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ละเมิิดสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ทุุกส่่วนในองค์์กรสามารถบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก ที่่�เป็็นไปด้้วยความยั่่�งยืืน โดยจััดทำำ�นโยบายจรรยาบรรณทางธุุรกิิจให้้ครอบคลุุม
เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) ความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงานและลููกจ้้าง โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและลููกจ้้างอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ได้้แก่่ การกำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
ค่่าผลประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�เป็็นธรรม การจััดสวััสดิิการที่่�ไม่่น้้อยกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือมากกว่่าตามความ
เหมาะสม การดููแลสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน การอบรมให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพ
และส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีโอกาสพััฒนาทัักษะการทำำ�งานในด้้านอื่่�นๆ
(2) ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้า 
้ โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพ 
ความปลอดภััย ความเป็็นธรรม การเก็็บรัักษาข้้อมููลลููกค้้า การบริิการหลัังการขายตลอดช่่วงอายุุสิินค้้า
และบริิการ การติิดตามวััดผลความพึึงพอใจของลููกค้้าเพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุงสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�ง
การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์และการส่่งเสริิมการขายต้้องกระทำำ�อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความ
เข้้าใจผิิด หรืือใช้้ประโยชน์์จากความเข้้าใจผิิดของลููกค้้า
(3) ความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�ค้้า โดยมีีกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างและเงื่่�อนไขสััญญาหรืือข้้อตกลงที่่�เป็็นธรรม การ
ช่่วยให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและยกระดัับความสามารถในการผลิิตและให้้บริิการให้้ได้้มาตรฐาน ชี้้�แจง
และดููแลให้้คู่่�ค้า้ เคารพสิิทธิิมนุุษยชนและปฏิิบััติิต่่อแรงงานตนเองอย่่างเป็็นธรรม รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงติิดตามตรวจสอบและประเมิินผลคู่่�ค้้าเพื่่�อพััฒนาการประกอบธุุรกิิจระหว่่างกัันอย่่าง
ยั่่�งยืืน
(4) ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน โดยนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ทางธุุรกิิจมาพััฒนาโครงการที่่�สามารถสร้้าง
เสริิมประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม มีีการติิดตามและวััดผลความคืืบหน้้าและความสำำ�เร็็จในระยะยาว
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(5) ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยป้้องกััน ลด จััดการและดููแลให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท จะไม่่สร้้างหรืือก่่อให้้
เกิิดผลกระทบในทางลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งครอบคลุุมการใช้้วััตถุุดิิบ การใช้้พลัังงาน การใช้้น้ำำ�� การใช้้
ทรััพยากรหมุุนเวีียน การปลดปล่่อยและจััดการของเสีียที่่�เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจ การปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก เป็็นต้้น
(6) การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม โดยการประกอบธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผยโปร่่งใสและไม่่สร้า้ งความได้้เปรีียบทางการ
แข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม
(7) การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปชั่่
ั น� โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องและกำำ�หนด
ให้้บริิษัทั มีีและประกาศนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปชั่่
ั น� ต่่อสาธารณะโดยบริิษัทั อาจพิิจารณา
เข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่ายในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงสนัับสนุุนให้้บริิษััทอื่่�นๆ และคู่่�ค้้า
มีีและประกาศนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น รวมทั้้�งเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่ายด้้วย
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 5.3
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการจัดสรร
ั
และจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นของทรััพยากรที่่�ต้้องใช้้ รวมทั้้�งตระหนัักว่่าการใช้้ทรััพยากรแต่่ละ
ประเภทมีีผลกระทบต่่อกัันและกััน
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนัักว่่า รููปแบบธุุรกิิจ (business model) ที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อทรััพยากร
ที่่�ต่่างกัันด้้วย ดัังนั้้�น ในการตััดสิินใจเลืือกรููปแบบธุุรกิิจ  ให้้คำำ�นึึงถึึงผลกระทบและความคุ้้�มค่่าที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อ
ทรััพยากร โดยยัังคงอยู่่�บนพื้้�นฐานของการมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริิษััท อย่่าง
ยั่่�งยืืน
5.3.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า  ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ ฝ่่ายจััดการมีีการ
ทบทวน พััฒนา ดููแล การใช้้ทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยน
แปลงของปััจจััยภายในและภายนอกอยู่่�เสมอ
ทั้้�งนี้้� ทรััพยากรที่่�บริิษััทพึึงคำำ�นึึงถึึงมีีอย่่างน้้อย 4 ประเภท ได้้แก่่ การเงิิน (Financial Capital) ภููมิิปััญญา 
(Intellectual Capital) ด้้านบุุคลากร (Human Capital) สัังคมและความสััมพัันธ์์ (Social and Relationship
Capital) และธรรมชาติิ (Natural Capital)
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 5.4
คณะกรรมการจะจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของบริิษััท รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและ
พััฒนาการ ดำำ�เนิินงาน การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้บริิษััท สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท
5.4.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายในเรื่่�องการจััดสรรและการบริิหารทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการจััดสรรทรััพยากรให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการกำำ�หนดแนวทางเพื่่�อรองรัับใน
กรณีีที่่�ไม่่สามารถจััดสรรทรััพยากรได้้เพีียงพอตามที่่�กำำ�หนดไว้้
5.4.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรครอบคลุุมถึึงการบริิหารและจััดการความเสี่่�ยงด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศด้้วย
5.4.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายและมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศ
ทั้้�งนี้้� กรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ได้้แก่่
(1) บริิษัทั ได้้ทำำ�ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและมาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(2) บริิษััท มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ในการรัักษาความลัับ (Confidentiality) การรัักษา
ความน่่าเชื่่อ� ถืือ (Integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (Availability) รวมทั้้�งป้้องกัันมิิให้้มีการนำ
ี
ำ�ข้้อมููล
ไปใช้้ในทางมิิชอบ หรืือมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
(3) บริิษััท ได้้พิิจารณาความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และมีีมาตรการในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว ในด้้านต่่างๆ เช่่น การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management)
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การบริิหารจััดการเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศ (Incident
Management) การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินสารสนเทศ (Asset Management) เป็็นต้้น
(4) บริิษััท ได้้พิิจารณาการจััดสรรและบริิหารทรััพยากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
และปััจจััยในการกำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เช่่น ความเหมาะสม
สอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  ความเร่่งด่่วนในการใช้้งาน งบประมาณและ
ทรััพยากรบุุคคลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความสอดคล้้องกัับรููปแบบธุุรกิิจ  (Business Model)
เป็็นต้้น
หลัักปฏิิบััติิ 6: ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 6.1
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า  บริิษััทมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6.1.1 คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริิษััท และอนุุมััติิความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
6.1.2 คณะกรรมการจะพิิจารณาและอนุุมััติินโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย
หลััก กลยุุทธ์์ และความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของบริิษััท สำำ�หรัับเป็็นกรอบการปฏิิบััติิงานในกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของทุุกคนในองค์์กรให้้เป็็นทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการจะให้้ความสำำ�คััญกัับสััญญาณ
เตืือนภััยล่่วงหน้้าและดููแลให้้มีีการทบทวนนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�
				 6.1.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััท มีีการระบุุความเสี่่�ยง โดยพิิจารณาปััจจััยทั้้�งภายนอกและภายในองค์์กรที่่�อาจ
ส่่งผลให้้บริิษััท ไม่่สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยงหลัักที่่�คณะกรรมการจะให้้ความสำำ�คััญ อาจแบ่่งออกเป็็น ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic
Risk) ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน (Operational Risk) ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk) และ
ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ (Compliance Risk) เป็็นต้้น
6.1.4 คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััท ได้้มีีการประเมิินผลกระทบและโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�นของความเสี่่�ยงที่่�ได้้ระบุุ
ไว้้เพื่่�อจััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยง และมีีวิิธีีจัดการ
ั
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม
6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบกลั่่�นกรองข้้อ 6.1.1 – 6.1.4 ก่่อนเสนอให้้คณะ
กรรมการพิิจารณา 
6.1.6 คณะกรรมการจะติิดตามและประเมิินประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ
6.1.7 คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้บริิษััท ประกอบธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งของ
ในประเทศและในระดัับสากล
6.1.8 ในกรณีีที่่�บริิษััท มีีบริิษััทย่่อยหรืือกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััท ไปลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (เช่่น มีีสัดส่
ั ่วนการถืือหุ้้�นที่่�มีี
สิิทธิิออกเสีียงตั้้�งแต่่ร้้อยละ 20 แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 50) คณะกรรมการจะนำำ�ผลประเมิินระบบควบคุุมภายในและ
การบริิหารความเสี่่�ยงมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณาตามข้้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้้วย
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 6.2
คณะกรรมการจะจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบที่่�สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอิิสระ
6.2.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 3 คน ซึ่่�งทุุกคนต้้องเป็็น
กรรมการอิิสระ และมีีคุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
6.2.2 คณะกรรมการจะกำำ�หนดหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  โดยมีีหน้้าที่่�อย่่างน้้อย
ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััท จััดให้้มีีกลไกหรืือเครื่่�องมืือที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้้าถึึง
ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย เช่่น เอื้้�ออำำ�นวยให้้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เรีียกผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ข้อ้ มููล การได้้หารืือร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี หรืือแสวงหาความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษา
ทางวิิชาชีีพอื่่�นใดมาประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้้
6.2.4 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีบุุคคลหรืือหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็น
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ผู้้�รัับผิิดชอบในการพััฒนาและสอบทานประสิิทธิิภาพระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน พร้้อม
ทั้้�งรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิิดเผยรายงานการสอบทานไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้้องให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายใน และเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 6.3
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่างบริิษััท กัับฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล และโอกาสของบริิษััท
และการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััท ในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
6.3.1 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและ
วิิธีีปฏิิบััติิในการรัักษาความลัับ (Confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ (Integrity) และความพร้้อม
ใช้้ของข้้อมููล (Availability) รวมทั้้�งการจััดการข้อ้ มููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (Market Sensitive
Information) นอกจากนี้้� คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน ตลอดจนบุุคคล
ภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ปฏิิบััติิตามระบบการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลด้้วย
6.3.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีการจั
ี ดการ
ั
และติิดตามรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ รวมทั้้�งดููแลให้้
มีีแนวทางและวิิธีปี ฏิิบััติิเพื่่อ� ให้้การทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการและการเปิิดเผยข้้อมููล
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและเป็็นไปเพื่่อ� ผลประโยชน์์ของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ โดยที่่�ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้
เสีียไม่่ควรมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
6.3.3 คณะกรรมการจะจััดให้้มีข้ี อ้ กำำ�หนดให้้กรรมการรายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างน้้อยก่่อนการพิิจารณาวาระการ
ประชุุมคณะกรรมการ และบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการที่่�
มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญในลัักษณะที่่�อาจทำำ�ให้้กรรมการรายดัังกล่่าวไม่่สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
งดเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการประชุุมพิิจารณาในวาระนั้้�น
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 6.4
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจนและสื่่�อสารใน
ทุุกระดัับขององค์์กรและต่่อคนนอกเพื่่อ� ให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่ง่ เสริิมและปลููก
ฝัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 6.5
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััท มีีกลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
6.5.1 คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีกลไกและกระบวนการจััดการ ข้้อร้้องเรีียนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และดููแลให้้มีี
การจััดช่อ่ งทางเพื่่อ� การรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�มีคี วามสะดวกและมีีมากกว่่าหนึ่่ง� ช่่องทาง รวมทั้้�งเปิิดเผยช่่องทางการ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนไว้้ใน website หรืือรายงานประจำำ�ปีี
6.5.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีนี โยบายและแนวทางที่่�ชััดเจนในกรณีีที่่�มีการชี้้
ี เ� บาะแส โดยจะกำำ�หนดให้้มีีช่อ่ งทางใน
การแจ้้งเบาะแสผ่่านทาง E-mail ของบริิษััท หรืือผ่่านกรรมการอิิสระ หรืือ กรรมการตรวจสอบของ  บริิษััท
รวมทั้้�งมีีกระบวนการตรวจสอบข้้อมููล การดำำ�เนิินการ และรายงานต่่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแสที่่�แจ้้งเบาะแสด้้วยเจตนาสุุจริิต
หลัักปฏิิบััติิ 7: รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 7.1
คณะกรรมการมีีความรัับผิิดชอบในการดููแลให้้ระบบการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ
ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7.1.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้บุคุ ลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููล มีีความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์
ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ และมีีจำำ�นวนเพีียงพอ โดยบุุคลากรดัังกล่่าวหมายรวมถึึงผู้้�บริิหารสููงสุุด
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

สายงานบััญชีีและการเงิิน ผู้้�จััดทำำ�บััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน เลขานุุการบริิษััท และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
7.1.2 ในการให้้ความเห็็นชอบการเปิิดเผยข้้อมููล ให้้คณะกรรมการคำำ�นึึงถึึงปััจจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยในกรณีีที่่เ� ป็็นรายงาน
ทางการเงิิน จะพิิจารณาปััจจััยอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
(1) ผลการประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
(2) ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานทางการเงิิน และข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายใน
รวมทั้้�งข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีผ่่านการสื่่�อสารในช่่องทางอื่่�นๆ (ถ้้ามีี)
(3) ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์และนโยบายของบริิษััท
7.1.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 สะท้้อนฐานะ
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้บริิษััทจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของ
ฝ่่ายจััดการ  (Management Discussion and Analysis หรืือ MD&A) เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยงบการ
เงิินทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว
7.1.4 ในกรณีีที่่การ
� เปิิดเผยข้้อมููลรายการใดเกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการรายใดรายหนึ่่ง� เป็็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้้�น
จะดููแลให้้การเปิิดเผยในส่่วนของตนมีีความครบถ้้วนถููกต้อ้ งด้้วย เช่่น ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นของกลุ่่�มตน การเปิิดเผย
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่่�มตน
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 7.2
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
7.2.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้ฝ่่ายจััดการมีีการติิดตามและประเมิินฐานะทางการเงิินของบริิษััท และมีีการรายงาน
ต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยให้้คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการร่่วมกัันหาทางแก้้ไขโดยเร็็วหากเริ่่�มมีี
สััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
7.2.2 ในการอนุุมัติิการทำ
ั
ำ�รายการใดๆ หรืือการเสนอความเห็็นให้้ที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติิ 
ั คณะกรรมการจะพิิจารณา
ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินกิิจการสภาพคล่่องทางการ
เงิิน หรืือความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 7.3
ในภาวะที่่�บริิษัทั  ประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้มั่่น� ใจได้้ว่า 
่ บริิษัทั
มีีแผนในการแก้้ไขปััญหา  หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
7.3.1 ในกรณีีที่่�บริิษััท มีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�หรืือมีีปััญหาทางการเงิินคณะกรรมการจะติิดตามอย่่าง
ใกล้้ชิด 
ิ และดููแลให้้บริิษัทั  ประกอบธุุรกิิจด้ว้ ยความระมััดระวััง และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
7.3.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััท กำำ�หนดแผนการแก้้ไขปััญหาทางการเงิิน โดยคำำ�นึึงถึึงความเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ซึ่่ง� รวมถึึงเจ้้าหนี้้� ตลอดจนติิดตามการแก้้ไขปััญหา โดยให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานสถานะอย่่างสม่ำำ��เสมอ
7.3.3 คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การพิิจารณาตััดสิินใจใดๆ ในการแก้้ไขปััญหาทางการเงิินของบริิษััท
ไม่่ว่าจ
่ ะด้้วยวิิธีีการใดจะต้้องเป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 7.4
คณะกรรมการจะพิิจารณาจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนตามความเหมาะสม
7.4.1 คณะกรรมการจะพิิจารณาความเหมาะสมในการเปิิดเผยข้้อมููลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย การปฏิิบััติิตามจรรยา
บรรณ นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งรวมถึึงการปฏิิบััติิอย่่าง
เป็็นธรรม และการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงกรอบ
การรายงานที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับในประเทศหรืือในระดัับสากล ทั้้�งนี้้� อาจเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
หรืืออาจจััดทำำ�เป็็นเล่่มแยกต่่างหากตามความเหมาะสมของบริิษััท
7.4.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้ข้อ้ มููลที่่�เปิิดเผยเป็็นเรื่่อ� งที่่�สำำ�คััญและสะท้้อนการปฏิิบััติิที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าแก่่
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บริิษััท อย่่างยั่่�งยืืน
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 7.5
คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดให้้มีีหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการ
สื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น เช่่น นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา
7.5.1 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีนโยบายการสื่่�อสาร  (Communication Policy) และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
(Disclosure Policy) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่าง
เหมาะสม เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา ใช้้ช่อ่ งทางที่่�เหมาะสม ปกป้้องข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�มีต่ี อ่ ผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์
รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
7.5.2 คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการกำำ�หนดผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบการให้้ข้้อมููลกัับบุุคคลภายนอก  โดยเป็็นผู้้�ที่่�มีีความ
เหมาะสมกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เข้้าใจธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�งวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก ค่่านิิยมและสามารถ
สื่่�อสารกัับตลาดทุุนได้้เป็็นอย่่างดีี
7.5.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดทิิศทางและสนัับสนุุนงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เช่่น การจััดให้้มีี
หลัักปฏิิบััติิในการให้้ข้อ้ มููล นโยบายการใช้้ข้อ้ มููลภายใน รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 7.6
คณะกรรมการจะส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่่ข้้อมููลตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดและผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้ว คณะกรรมการ
จะพิิจารณาให้้มีการ
ี เปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ผ่่านช่่องทางอื่่น� ด้้วย เช่่น Website ของบริิษัทั
โดยกระทำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างน้้อย
ดัังต่่อไปนี้้�บน Website ของบริิษััท
(1) วิิสััยทััศน์์และค่่านิิยมของบริิษััท
(2) ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
(3) รายชื่่�อคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
(4) งบการเงิินและรายงานเกี่่�ยวกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งฉบัับปััจจุบัุ ัน และของปีีก่่อนหน้้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี ที่่�สามารถให้้ดาวน์์โหลดได้้
(6) ข้้อมููลหรืือเอกสารอื่่�นใดที่่�บริิษััท นำำ�เสนอต่่อนัักวิิเคราะห์์ ผู้้�จััดการกองทุุน หรืือ สื่่�อต่่างๆ
(7) โครงสร้้างการถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
(8) โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท รวมถึึงบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทร่่วมค้้าและ special purpose enterprises/
vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมที่่�ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้ว
ทั้้�งหมดและมีีสิิทธิิออกเสีียง
(10) การถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมของกรรมการ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�บริิหารระดัับสููง
(11) หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญและวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
(12) ข้้อบัังคัับของบริิษััท หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
(13) นโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น นโยบายรัักษาความ
ปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และนโยบายด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
(14) กฎบััตร หรืือหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ คุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการรวมถึึงเรื่่�องที่่�
ต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบััตร หรืือหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบคุุณสมบััติิ วาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจ
(16) ข้้อมููลติิดต่่อหน่่วยงานหรืือร้้องเรีียน หรืือบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เลขานุุการบริิษััท เช่่น
ชื่่�อบุุคคลที่่�สามารถให้้ข้้อมููลได้้ หมายเลขโทรศััพท์์ อีีเมล์์
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

หลัักปฏิิบััติิ 8: สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 8.1
คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท
8.1.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้เรื่่�องสำำ�คััญ ทั้้�งประเด็็นที่่�กำำ�หนดในกฎหมายและประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ได้้ผ่่านการพิิจารณาและ/หรืือการอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเรื่่�องสำำ�คััญดัังกล่่าวถููก
บรรจุุเป็็นวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
8.1.2 คณะกรรมการจะสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
(1) การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคณะกรรมการจะพิิจารณาบรรจุุเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเป็็นวาระการประชุุม ซึ่่�งหากกรณีีคณะ
กรรมการปฏิิเสธเรื่่อ� งที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอบรรจุุเป็็นวาระคณะกรรมการต้้องแจ้้งเหตุุผลให้้ที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
(2) หลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีการเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า
8.1.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีข้อ้ มููลที่่�ถูกต้
ู อ้ ง ครบถ้้วน และเพีียงพอต่่อการใช้้สิิทธิิของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
8.1.4 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีการส่
ี ง่ หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเผยแพร่่บน website
ของบริิษััท อย่่างน้้อย 14 วัันก่่อนวัันประชุุม
8.1.5 คณะกรรมการจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่อ่ นวัันประชุุม โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่ง่ คำำ�ถาม
ล่่วงหน้้า และเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวไว้้บน website ของบริิษััท ด้้วย
8.1.6 หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องจะถููกจััดทำำ�เป็็นภาษาอัังกฤษทั้้�งฉบัับ และเผยแพร่่พร้้อมกัับ
ฉบัับภาษาไทย ทั้้�งนี้้� หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประกอบด้้วยข้้อความดัังต่่อไปนี้้�
(1) วััน เวลา และสถานที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(2) วาระการประชุุม โดยระบุุว่า ่ เป็็นวาระเพื่่อ� ทราบหรืือเพื่่อ� อนุุมัติิ รว
ั มทั้้ง� แบ่่งเป็็นเรื่่อ� งๆ อย่่างชััดเจน เช่่น ในวาระ
ที่่�เกี่่�ยวกัับกรรมการ ได้้แยกเรื่่อ� งการเลืือกตั้้ง� กรรมการและการอนุุมัติิค่
ั าต
่ อบแทนกรรมการเป็็นแต่่ละวาระ
(3) วััตถุุประสงค์์และเหตุุผล และความเห็็นของคณะกรรมการในแต่่ละวาระการประชุุมที่่�เสนอซึ่่�งรวมถึึง
ก. วาระอนุุมััติิจ่่ายปัันผล – นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล อััตราเงิินปัันผลที่่�เสนอจ่่ายพร้้อมทั้้�งเหตุุผลและ
ข้้อมููลประกอบ ในกรณีีที่่�เสนอให้้งดจ่่ายปัันผล ให้้อธิิบายเหตุุผลและข้้อมููลประกอบ
ข. วาระแต่่งตั้้�งกรรมการ  – ระบุุชื่่�อ อายุุ ประวััติิการศึึกษาและการทำำ�งาน จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนและ
บริิษััททั่่�วไปที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่่�เสนอ และ
ในกรณีีที่่เ� ป็็นการเสนอชื่่อ� กรรมการเดิิมกลัับเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกครั้้ง� ให้้ระบุุข้อ้ มููลการเข้้าร่ว่ มประชุุม
ปีีที่่�ผ่่านมา และวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััท
ค. วาระอนุุมััติิค่าต
่ อบแทนกรรมการ  – นโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ
แต่่ละตำำ�แหน่่ง และค่่าตอบแทนกรรมการทุุกรููปแบบทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
ง. วาระแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี – ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี บริิษััทที่่�สัังกััด ประสบการณ์์ทำำ�งาน ความเป็็นอิิสระของผู้้�
สอบบััญชีี ค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�น
(4) หนัังสืือมอบฉัันทะตามแบบที่่�กระทรวงพาณิิชย์์กำำ�หนด
(5) ข้้อมููลประกอบการประชุุมอื่่�นๆ เช่่น ขั้้�นตอนการออกเสีียงลงคะแนน การนัับและแจ้้งผลคะแนนเสีียง สิิทธิิ
ของหุ้้�นแต่่ละประเภทในการลงคะแนนเสีียง ข้้อมููลของกรรมการอิิสระที่่�บริิษัทั เสนอเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�น เอกสารที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องแสดงก่่อนเข้้าประชุุมเอกสารประกอบการมอบฉัันทะ และแผนที่่�ของสถาน
ที่่�จััดประชุุม เป็็นต้้น
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 8.2
คณะกรรมการจะดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย โปร่่งใสมีีประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน
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8.2.1 คณะกรรมการจะกำำ�หนดวััน เวลา  และสถานที่่�ประชุุม โดยคำำ�นึึงถึึงความสะดวกในการเข้้าร่่วมประชุุมของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ช่่วงเวลาการประชุุมที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อการอภิิปราย สถานที่่�จััดประชุุมที่่�สะดวกต่่อการ
เดิินทาง เป็็นต้้น
8.2.2 คณะกรรมการจะดููแลไม่่ให้้มีการกร
ี
ะทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุมหรืือสร้้างภาระให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นจน
เกิินควร เช่่น ไม่่กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องนำำ�เอกสารหรืือหลัักฐานแสดงตนเกิินกว่่าที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้ในแนวทางปฏิิบััติิของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8.2.3 คณะกรรมการจะส่่งเสริิมการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับ
คะแนนและแสดงผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ�
8.2.4 ประธานกรรมการเป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มีีหน้้าที่่�ดููแลให้้การประชุุมให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และข้้อบัังคัับของบริิษััท จััดสรรเวลาสำำ�หรัับแต่่ละวาระการประชุุมที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม
อย่่างเหมาะสม และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความเห็็นและตั้้�งคำำ�นึึงถามต่่อที่่�ประชุุมในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิษััท
8.2.5 เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถร่่วมตััดสิินใจในเรื่่อ� งสำำ�คััญได้้ กรรมการในฐานะผู้้�เข้้าร่ว่ มประชุุมและในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่
สนัับสนุุนการเพิ่่�มวาระการประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่จำำ�เป็็น โดยเฉพาะวาระสำำ�คััญที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
ต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนตััดสิินใจ
8.2.6 สนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่ว่ มการประชุุม เพื่่อ� ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถซัักถามในประเด็็น
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
8.2.7 ก่่อนเริ่่ม� การประชุุม ให้้บริิษัทั แจ้้งผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ทราบถึึงจำำ�นวนและสััดส่ว่ นของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่ว่ มประชุุมด้้วยตนเอง
และของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะ วิิธีีการประชุุม การลงคะแนนเสีียงและการนัับคะแนนเสีียง
8.2.8 ในกรณีีที่่วาร
� ะใดมีีหลายรายการ ประธานที่่�ประชุุมจะจััดให้้มีการ
ี ลงมติิแยกในแต่่ละรายการเช่่น ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิ
ในการแต่่งตั้�ง้ กรรมการเป็็นรายบุุคคลในวาระการแต่่งตั้้�งกรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการจะสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญ และส่่งเสริิมให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระ
เป็็นผู้้�ตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุม และเปิิดเผยผลการลงคะแนนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย
และงดออกเสีียง ในแต่่ละวาระให้้ที่่�ประชุุมทราบพร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
			 • หลัักปฏิิบัติั ิ 8.3
คณะกรรมการจะดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมและการจััดทำ�ำ รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างถููกต้อ้ งและครบถ้้วน
8.3.1 คณะกรรมการจะดููแลให้้บริิษััท เปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมผลการลงคะแนนเสีียงภายในวัันทำำ�การ
ถััดไป ผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และบน website ของบริิษััท
8.3.2 คณะกรรมการจะดููแลให้้การจััดส่่งสำำ�เนารายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ภายใน 14 วัันนัับ
จากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
8.3.3 คณะกรรมการจะดููแลให้้มีีรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้บัันทึึกข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุมไม่่เข้้าร่่วมการประชุุม
(2) วิิธีการ
ี ลงคะแนนและนัับคะแนน มติิที่่�ประชุุม และผลการลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง) ของ
แต่่ละวาระ
(3) ประเด็็นคำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่�ประชุุม รวมทั้้�งชื่่�อ-นามสกุุลของผู้้�ถามและผู้้�ตอบ
คณะกรรมการบริิษัทั มีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบจััดการกิิจการทั้้ง� หลายของบริิษัทั และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่ดำ� ำ�เนิินการภายในขอบเขตของกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท และตามมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการ/ อำำ�นาจอนุุมััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดทิิศทางและเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ในภาพรวมของบริิษััท
2. อนุุมััติิแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและงบประมาณรายได้้และรายจ่่ายประจำำ�ปีีของบริิษััทที่่�นำำ�เสนอโดยคณะกรรมการบริิหาร
3. กำำ�หนดและอนุุมััติินโยบายต่่าง ๆ ตามที่่�กฎหมายหรืือหน่่วยงานทางการที่่�กำำ�กัับดููแลบริิษััทกำำ�หนด รวมถึึงนโยบายหลัักในเรื่่�อง
ต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น นโยบายในการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิษััท เป็็นต้้น
4. อนุุมััติิหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ใช้้สำำ�หรัับบริิษััท ซึ่่�งนำำ�เสนอโดย
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
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5. แต่่งตั้้�ง ถอดถอน และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ให้้แก่่คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการบริิษััท
รวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทตั้�ง้ แต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป
6. อนุุมััติิค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�ให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทตั้�ง้ แต่่ระดัับกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป
7. แต่่งตั้้�งและถอดถอนเลขานุุการบริิษััท
8. อนุุมััติิการจ่า่ ยหรืืองดง่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
9. เสนอการเพิ่่�มทุุนหรืือลดทุุน หรืือการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�น การแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ ข้้อบัังคัับและ/ หรืือ
วััตถุุประสงค์์ของบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
10. อนุุมัติิการ
ั ให้้หรืือยกเลิิกการกู้้�ยืืมเงิิน การค้ำำ�� ประกััน การให้้สิินเชื่่อ� สำำ�หรัับสิินเชื่่อ� ที่่มี� วี งเงิินเกิินอำำ�นาจอนุุมัติิั ของคณะกรรมการบริิหาร
11. อนุุมััติิการให้้กู้้�ยืืมเงิิน การเข้้าค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อแก่่บริิษััทที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�น
12. อนุุมััติิการก่่อตั้�ง้ ควบรวม หรืือเลิิกบริิษััทย่่อย
13. อนุุมััติิการปรัับสภาพ ทำำ�ลาย ตััดบััญชีีซึ่่�งสิินทรััพย์์ถาวรและสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีีตััวตนที่่�เลิิกใช้้ ชำำ�รุุด สููญหาย ถููกทำำ�ลาย เสื่่�อม
สภาพ หรืือล้้าสมััยจนไม่่สามารถใช้้งานได้้ สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าทางบััญชีีเกิินอำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิหาร
14. ขายหรืือจำำ�นองอสัังหาริิมทรััพย์์ใด ๆ ของบริิษััท หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ใด ๆ ของบริิษััทที่่�มีีระยะเวลามากกว่่า 3 ปีีขึ้้�นไป
15. อนุุมััติิการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์และการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน

รายนามคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งสิ้้�น
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 4 คนดัังนี้้�
1.    นายเจริิญ
สิิริิวััฒนภัักดีี
2. คุุณหญิิงวรรณา
สิิริิวััฒนภัักดีี
3. นายอารีีพงศ์์
ภู่่�ชอุ่่�ม   
4. นายโชติิพััฒน์์
พีีชานนท์์
5. นางอาทิินัันท์์
พีีชานนท์์
6. นายฐาปน
สิิริิวััฒนภัักดีี
7. นายสมชััย
สััจจพงษ์์
8. นายอภิิชััย
บุุญธีีรวร 
9. พลตำำ�รวจเอกเจตน์์ มงคลหััตถีี
10. นางกุุลภััทรา
สิิโรดม
11. นายโยธิิน
พิิบููลย์์เกษตรกิิจ
12. นายผดุุงเดช
อิินทรลัักษณ์์
นางสาวสุุภาภรณ์์
โรจนอมรชััย

12 คน แบ่่งเป็็นกรรมการอิิสระ 4 คน กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร  4 คน และ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ           
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษัทั

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทได้้ คืือ นายเจริิญ สิิริิวััฒนภัักดีี คุุณหญิิงวรรณา  สิิริิวััฒนภัักดีี  นายอารีีพงศ์์  ภู่่�ชอุ่่�ม
นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์ นางอาทิินัันท์์ พีีชานนท์์ นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี นายสมชััย สััจจพงษ์์ นายอภิิชััย บุุญธีีรวร กรรมการสองในแปด
คนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย มีีองค์์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำำ�นาจ
และหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1.  สอบทานให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
โดยการประสานงานผู้้�สอบบััญชีีภายนอก  และผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี โดย
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้้ผู้้�สอบบััญชีีสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดๆ ที่่�เห็็นว่่าเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คััญและจำำ�เป็็นใน
ระหว่่างการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
สอบทานให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีระบบควบคุุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่�
เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ
พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
มีีอำ�ำ นาจเข้้าถึึงได้้ทุกข้
ุ อ้ มููลของบริิษัทั  รวมถึึงการเชิิญผู้้�บริิหาร ฝ่่ายจััดการ หัวั หน้้างาน พนัักงาน หรืือบุุคคล ที่่�เกี่่ย� วข้้องเข้้าร่ว่ ม
ประชุุมเพื่่�อชี้้�แจงข้้อมููล รวมทั้้�งจััดส่่งและให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้การปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบงบประมาณประจำำ�ปีี อัตรากำ
ั
ำ�ลััง และทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
อนุุมัติิั แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี รวมถึึงการพิิจารณาอนุุมัติิการ
ั
ทบทวนปรัับเปลี่่�ยนแผนงานตรวจสอบภายในส่่วนที่่�มีนัี ยั สำำ�คััญ
รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายในให้้สอดคล้้องตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ  และ
เป็็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน และประเมิินคุุณภาพการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในเป็็น
ประจำำ�ทุุกปี รว
ี มทั้้ง� เข้้าร่ว่ มประชุุมกัับหััวหน้้าผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่อ� หารืือประเด็็นที่่มี� คี วามสำำ�คััญ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ ข้
์ อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณา คััดเลืือก  เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของ
บุุคคลดัังกล่่าว โดยคำำ�นึึงถึึงความน่่าเชื่่อ� ถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร ปริิมาณงานตรวจสอบของสำำ�นัักงานตรวจสอบบััญชีี
นั้้�น และประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�งานตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี
โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์สิิ์ นของ
บริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยให้้มีคี วามถููกต้อ้ งและครบถ้้วน ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวมีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
จััดทำำ�รายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงาน
ดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน ที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
(2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
(3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องของธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
(4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(6) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(7) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�กฏบััตร (Charter) และ
(8) รายการอื่่น� ที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่�ได้้มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิษััท
(9) สอบทานและติิดตามผลการบริิหารความเสี่่�ยงจากฝ่่ายจััดการ และ/หรืือ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(10) ทบทวนและเสนอให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฏบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่่�เห็็นสมควรอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(11) ทบทวนผลการปฏิิบััติิในปีีที่่�ผ่่านมาโดยจััดทำำ�รายงานการปฏิิบััติิงานและเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(12) จััดหาความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพอื่น่� ใด เพื่่อ� ให้้ความเห็็นหรืือคำำ�แนะนำำ�ตามขอบเขตงานที่่�รับั ผิิดชอบ ตาม
ความเหมาะสมและจำำ�เป็็น โดยเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยของบริิษััท

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

(13) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่ดั� งั กล่่าวข้า้ งต้้น คณะกรรมการตรวจสอบมีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษัทั โดยตรงและคณะกรรมการ
บริิษััทยัังคงมีีความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจแก้้ไข เปลี่่�ยนแปลง นิิยามหรืือ
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ และกฏบััตรของคณะกรรมกาตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้้
กฎเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ ต
์ ลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
และ/หรืือบทบััญญััติิของกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมดจำำ�นวน 3 คน  ดัังนี้้�
1. นางกุุลภััทรา
สิิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิิน
พิิบููลย์์เกษตรกิิจ 
กรรมการตรวจสอบ
3. นายผดุุงเดช
อิินทรลัักษณ์์
กรรมการตรวจสอบ
นายวิิชาญ
อััศวรัังสีี
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางกุุลภััทรา สิิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิิน
รายละเอีียดปรากฏตามประวััติิของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย มีีองค์์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำำ�นาจและ
หน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. ดำำ�เนิินกิิจการและบริิหารกิิจการของบริิษััท และบริิษััทย่่อย ตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง และ
มติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
2. กำำ�หนดนโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ  แผนงานทางธุุรกิิจ  แผนงบ
ประมาณประจำำ�ปีี และอำำ�นาจการบริิหารงานต่่างๆ ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย โดยพิิจารณาถึึงปััจจัยั ทางธุุรกิิจอย่่างเหมาะสมเพื่่อ�
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
3. กำำ�กัับดููแล ตรวจสอบ และติิดตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และบริิษััทย่่อยให้้เป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ  เป้้าหมาย
วััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ แผนงานทางธุุรกิิจ และแผนงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััท และบริิษััทย่่อย ที่่�
ได้้รับั อนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเอื้้�อต่่อสภาพธุุรกิิจ พร้อ้ มให้้คำำ�ปรึึกษา แนะนำำ�
การบริิหารจััดการแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง
4. ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนโครงการใหม่่ และมีีอำำ�นาจในการพิิจารณาและอนุุมััติิให้้บริิษััทลงทุุนหรืือร่่วมลงทุุนกัับบุุคคล
นิิติิบุุคคล หรืือองค์์กรทางธุุรกิิจอื่น่� ใด ในรููปแบบที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควรเพื่่อ� ดำำ�เนิินกิิจการตามวััตถุุประสงค์์ของบริิษัทั
ตลอดจนถึึงการพิิจารณาและอนุุมัติิการ
ั
ใช้้จ่า่ ยเพื่่อ� การลงทุุนดัังกล่่าว การเข้้าทำำ�นิิติิกรรมสััญญา และ/หรืือ การดำำ�เนิินการใดๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวจนเสร็็จการตามวงเงิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ และ/หรืือ ที่่�กฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ/หรืือ ตาม
ข้้อบัังคัับของบริิษััท
5. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและความก้้าวหน้้าของโครงการลงทุุนของแต่่ละธุุรกิิจ  และรายงานผลรวมทั้้�งปััญหา  หรืืออุุปสรรคที่่�
เกิิดขึ้้�นและแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
6. ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท และบริิษััทย่่อยแก่่คณะกรรมการบริิษััท
7. พิิจารณาและให้้ข้้อเสนอแนะหรืือความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับโครงการ ข้้อเสนอหรืือการเข้้าทำำ�ธุุรกรรมใด  ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท รวมถึึงพิิจารณาทางเลืือกในการระดมทุุน เมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น และ/หรืือที่่�กฎหมายและ
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือข้้อบัังคัับของบริิษััท กำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือ คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ
8. พิิจารณาและอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุน การเข้้าทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินกัับสถาบัันการเงิินในการเปิิดบััญชีี กู้้�ยืืม ขอสิิน
เชื่่�อ จำำ�นำำ� จำำ�นอง ค้ำำ��ประกัันและการอื่่�น รวมถึึงการซื้้�อขายและจดทะเบีียนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิินใด ๆ ตามวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท และบริิษััทย่่อย ตลอดจนถึึงการเข้้าทำำ�นิิติิกรรมสััญญา ยื่่�นคำำ�ขอ คำำ�เสนอ ติิดต่่อ ทำำ�นิิติิกรรม
กัับส่่วนราชการ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิิทธิิต่่าง ๆ ของบริิษััท และบริิษััทย่่อย และ/หรืือ การดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าว
จนเสร็็จการตามวงเงิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ และ/หรืือ ที่่�กฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือข้้อบัังคัับของบริิษััท
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9. พิิจารณาและอนุุมััติิระเบีียบ ข้้อบัังคัับ แนวนโยบายการบริิหารงาน และการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และบริิษััทย่่อย หรืือ การ
ดำำ�เนิินการใด ๆ อัันมีีผลผููกพัันบริิษััท และบริิษััทย่่อย
10. กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร อำำ�นาจการบริิหารองค์์กรแต่่งตั้้�ง และ/หรืือ มอบหมายให้้กรรมการบริิหาร  หรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
หรืือหลายคน กระทำำ�การใด ๆ ที่่�อยู่่�ภายในขอบอำำ�นาจของคณะกรรมการบริิหารและภายในระยะเวลาตามที่่ค� ณะกรรมการบริิหาร
เห็็นสมควร โดยที่่�คณะกรรมการบริิหารอาจยกเลิิกเพิิกถอน หรืือแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจดัังกล่่าวได้้ตามที่่�เห็็นสมควร จะไม่่มีี
การมอบอำำ�นาจให้้แก่่บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการ
11. ดำำ�เนิินการให้้ผู้้�บริิหาร  หรืือพนัักงานเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิหาร  หรืือจััดทำำ�และให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องที่่�จะมีีการ
หารืือกัันในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบใด  ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายหรืือตามนโยบายที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นคราวๆ ไป  ซึ่่�งรวมถึึงมีีอำำ�นาจในการเสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการและแต่่งตั้้�งผู้้�
บริิหารในบริิษััท รวมถึึงมีีอำำ�นาจในการเสนอชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก  (ตามคำำ�นิิยามที่่�กำำ�หนดใน
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ) อย่่างน้้อยตามสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นของบริิษัทั ในบริิษัทั ที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก ภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และ
ภายในระยะเวลาตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดและเห็็นสมควรจััดหาที่่�ปรึึกษา หรืือบุุคคลที่่�มีคี วามเห็็นอิิสระเพื่่อ� ให้้ความเห็็น
หรืือคำำ�แนะนำำ�ตามความจำำ�เป็็น รายงานให้้คณะกรรมการบริิษัทั ทราบถึึงกิิจการที่่�คณะกรรมการบริิหารดำำ�เนิินการภายใต้้ขอบเขต 
อำำ�นาจและหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงเรื่่อ� งอื่่น� ใดที่่�จำำ�เป็็นและสมควรที่่�จะต้้องเสนอให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบ
12. พิิจารณาและอนุุมััติิคู่่�มืือในการปฏิิบััติิงาน และขอบเขตความรัับผิิดชอบของฝ่่ายจััดการเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการต่่างๆ เป็็นไปตาม
ขั้้�นตอนอย่่างมีีระบบ
13. พิิจารณาอนุุมัติิการดำ
ั
ำ�เนิินงานที่่�เป็็นธุุรกรรมปกติิธุุรกิิจของบริิษัทั  ตามงบลงทุุนหรืืองบประมาณที่่�ได้้รับั อนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการ
บริิษััท โดยวงเงิินสำำ�หรัับแต่่ละรายการเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในตารางอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
แล้้ว แต่่ไม่่เกิินงบประมาณประจำำ�ปีีที่่ไ� ด้้รับั อนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการบริิษัทั รวมถึึงการเข้้าทำ�ำ สััญญาต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งดัังกล่่าว
14. ประเมิินผลการทำำ�งานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการบริิหารทั้้�งคณะ รวมทั้้�งประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการบริิหาร
รายบุุคคล เพื่่�อพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหาและอุุปสรรคในแต่่ละปีี เพื่่�อสามารถนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ในการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานในด้้านต่่างๆ ได้้
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 4 คน ดัังนี้้�
1. นายโชติิพััฒน์์
พีีชานนท์์
ประธานกรรมการบริิหาร
2. นางอาทิินัันท์์
พีีชานนท์์
กรรมการบริิหาร
3. นายสมชััย
สััจจพงษ์์
กรรมการบริิหาร
4. นายอภิิชััย
บุุญธีีรวร
กรรมการบริิหาร
นางสาววิิริิณฐ์์
เจริิญวััย
เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบในการช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษัทั ในการบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงของบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่�มธุุรกิิจ ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายอย่่างราบรื่่น� และมีีประสิิทธิิภาพ โดยอาจกำำ�หนดนโยบายและขั้้น� ตอนการดำำ�เนิิน
การต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงรวมถึึง
1.  กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิษััทและบริิษััทใน
กลุ่่�มธุุรกิิจฯ ซึ่่ง� ต้้องครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านการตลาด ความ
เสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทยอมรัับได้้ (Risk Appetite) สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทให้้เหมาะสมกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทเผชิิญอยู่่� และความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััท เป็็นต้้น
2. วางกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท ให้้สามารถประเมิิน ติิดตามผล และกำำ�กัับดููแลปริิมาณ
ความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม   รวมถึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการกัันสำำ�รองสำำ�หรัับสิินทรััพย์์จัดชั้้
ั �น
3. ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายและระบบการบริิหารความเสี่่�ยง โดยรวมถึึงความมีีประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

4.  รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด  และแจ้้งให้้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรืือคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััท
ภิิบาลทราบในสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด
5.  พิิจารณาอนุุมััติิหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ/หรืือเกี่่�ยวกัับการเข้้าทำำ�ธุุรกรรม การก่่อภาระผููกพััน และการทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีี
ลัักษณะคล้้ายการให้้สิินเชื่่�อที่่�สอดคล้้องกัับกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทและทางการกำำ�หนด รวมทั้้�งการพิิจารณากลั่่�น
กรองนโยบายการรัับประกััน เพื่่�อขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป
6. กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท  ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คนดัังนี้้�
1. พลตำำ�รวจเอกเจตน์์ มงคลหััตถีี
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. นายสมชััย
สััจจพงษ์์
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายผดุุงเดช
อิินทรลัักษณ์์
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
นายอมริินทร์์  
โพธิ์์�เย็็น
เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีอำำ�นาจ  หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของบริิษััท โดยอาจกำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ
ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจ  หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนรวมถึึง
1. กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีการ
ี ในการสรรหากรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของบริิษัทั เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท รวมทั้้�งคััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและเป็็นไปตามที่่�ระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดเพื่่�อ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ กรรมการชุุดย่อ่ ยที่่�ได้้รับั มอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริิษัทั
และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของบริิษััท และผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับองค์์กร รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับสภาพ
แวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป  โดยคณะกรรมการบริิษััทจะต้้องประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�  ความสามารถ  และประสบการณ์์ใน
ด้้านต่่าง ๆ
3. ดููแลให้้กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
4. พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้แก่่กรรมการ  และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท และกำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนและโปร่่งใสให้้แก่่ผู้้�บริิหารอื่่�น ๆ
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการพิิจารณาค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์โดยคณะกรรมการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
5. กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� เป็็นแนวทาง
ในการพิิจารณาประเมิินผลงานโดยคณะกรรมการบริิษััท และพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบและความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง การบริิหารจััดการเพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกลยุุทธ์์องค์์กร รวมถึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มมููลค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวประกอบการพิิจารณาในการประเมิินผล
6. เปิิดเผยนโยบายเกี่่�ยวกัับการพิิจารณาค่่าตอบแทนและค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่าง ๆ รวมถึึงจััดทำำ�รายงานการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนและความเห็็นของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
7. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการวางแผนและดำำ�เนิินการสรรหาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารของบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการวางแผนและ
เตรีียมความพร้้อมบุุคลากรในตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งหมดจำำ�นวน 3 คน  ดัังนี้้�
1. นายโชติิพััฒน์์
พีีชานนท์์
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นางอาทิินัันท์์
พีีชานนท์์
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นายอภิิชััย
บุุญธีีรวร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
นางสาวสุุภาภรณ์์
โรจนอมรชััย
เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล  มีีอำำ�นาจ  หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการกำำ�กัับ
ดููแลให้้บริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจ มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ มาตรฐาน แนวปฏิิบััติิที่่�บัังคัับใช้้กัับธุุรกรรมต่่างๆ
รวมถึึงบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีตา
ี มหลัักธรรมาภิิบาล โดยอาจกำำ�หนดนโยบายและขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาลรวมถึึง
1. เสนอนโยบายเกี่่�ยวกัับหลัักบรรษััทภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษััทและบริิษััทในเครืือต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. กำำ�กัับดููแลการปฎิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาลของสถาบัันกำำ�กัับ เช่่น สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและ
ส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (ค.ป.ภ.) ธนาคารแห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
3. กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััท ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ มาตรฐานในการประกอบธุุรกิิจ มาตรฐานในวิิชาชีีพ และนโยบาย
ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Policy)  โดยผ่่านสำำ�นัักกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
4. สอบทานให้้บริิษัทั มีีระบบการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance) และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Good Governance)
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และมีีความเป็็นอิิสระ
5. จััดให้้มีีบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ของบริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจฯ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
6. ทบทวนหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับแนวทางปฏิิบััติิของสากลและข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต่่าง ๆ  รวมถึึงพิิจารณาผลการประเมิินด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััทโดยหน่่วยงานภายนอก  เพื่่�อเสนอแนะแนวทางพััฒนาหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
7. ดููแลติิดตามการปฏิิบััติิงานของกรรมการและฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาลของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 4 คนดัังนี้้�
1. นายอารีีพงศ์์
ภู่่�ชอุ่่�ม  
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
2. นางกุุลภััทรา
สิิโรดม
กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
3. นายสมชััย
สััจจพงษ์์
กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
4. นายฐาปน
สิิริิวััฒนภัักดีี
กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
นางสาววิิริิณฐ์์
เจริิญวััย
เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการสรรหากรรมการบริิษััท

1. คุุณสมบััติิของกรรมการ
ในการสรรหากรรมการบริิษััทให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาจากผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�เป็็นประโยชน์์
และเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างรอบด้้านและโปร่่งใส ดัังนี้้�
1.1 คุุณสมบััติิที่่�สอดคล้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ข้้อบัังคัับบริิษััท และนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
จริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััท
1.2 พิิจารณาตามหลัักเกณฑ์์การสรรหากรรมการบริิษัทั ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
1.3 ให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�ที่่�มีีทัักษะ ประสบการณ์์ วิิชาชีีพ คุุณสมบััติิเฉพาะในด้้านต่่างๆ ที่่�หลากหลาย  และที่่�คณะกรรมการ
บริิษัทั ยัังขาดอยู่่� รวมถึึงที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อลัักษณะธุุรกิิจของบริิษัทั ก่่อนเป็็นลำำ�ดัับแรก โดยไม่่จำำ�กััดหรืือแบ่่งแยก
เพศและเชื้้อ� ชาติิ หรืือความแตกต่่างใดๆ เพื่่อ� ให้้องค์์ประกอบคณะกรรมการบริิษัทั มีีความสมบููรณ์แ์ ละเป็็นประโยชน์์สูงู สุุด
ต่่อบริิษััท
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1.4 พิิจารณาความเหมาะสมของความรู้้� ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับบริิษััทที่่�มีีประสบการณ์์ใน
ธุุรกิิจหรืือบริิการหลัักที่่�บริิษััทดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�  เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ในสาขาใดสาขาหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� เช่่น ธุุรกิิจ
บริิการ พาณิิชย์์กรรม อุุตสาหกรรม การก่่อสร้้าง วิิศวกรรม สถาปััตยกรรม วิิทยาศาสตร์์ สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมาย บััญชีี
การเงิิน ประชาสััมพัันธ์์ หรืือด้้านบริิหารภาครััฐ
1.5 พิิจารณาการอุุทิิศเวลาของกรรมการบริิษััท โดยหากเป็็นกรรมการเดิิมที่่�จะกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระอาจพิิจารณา
จากผลการปฏิิบััติิงานในช่่วงที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รวมถึึงควรพิิจารณาถึึงจำำ�นวนบริิษัทั ที่่�กรรมการแต่่ละคนจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะหรืือสภาพธุุรกิิจของบริิษััท ซึ่่�งไม่่ควรเกิิน 5 กลุ่่�มธุุรกิิจ  เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานจะไม่่ลดลง รวมถึึงการให้้ข้้อเสนอแนะความคิิดเห็็นที่่�เป็็นประโยชน์์
1.6 กรณีีแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระ พิิจารณาความเป็็นอิิสระของบุุคคลที่่�จะเสนอให้้เป็็นกรรมการอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ที่่สำ� ำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด  และตามนิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััท มีีคุุณสมบััติิ
ความเป็็นอิิสระตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษัทั และเปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์
บริิษััท
1.7 พิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมา (ถ้้ามีี)
2. วิิธีีการสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการบริิษััทให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาดำำ�เนิินการดัังนี้้�
2.1 สรรหากรรมการ  เมื่่�อถึึงวาระที่่�จะต้้องเสนอชื่่�อกรรมการให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา  โดยการสรรหาอาจ
พิิจารณาจากกรรมการเดิิมให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อ หรืือเปิิดรับั การเสนอชื่่อ� จากผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือการใช้้บริิษัทั ภายนอกช่่วย สรรหา 
หรืือพิิจารณาจากบุุคคลจากทำำ�เนีียบกรรมการอาชีีพ หรืือการให้้กรรมการแต่่ละคนเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�เหมาะสม เป็็นต้้น
2.2 พิิจารณารายชื่่อ� บุุคคลที่่ไ� ด้้รับั การเสนอชื่่อ� มา และคััดเลืือกบุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติิสอดคล้้องกัับเกณฑ์์ คุณ
ุ สมบััติิที่่กำ� �ำ หนดไว้้
2.3 ตรวจสอบว่่าบุุคคลที่่�จะถููกเสนอชื่่�อนั้้�น มีีคุุณสมบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.4 ดำำ�เนิินการทาบทามบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิสอดคล้้องกัับเกณฑ์์คุณ
ุ สมบััติิที่่กำ� ำ�หนดไว้้ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบุคุ คลดัังกล่่าวมีคี วาม
ยิินดีีที่่�จะมารัับตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท หากได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากผู้้�ถืือหุ้้�น
2.5 เสนอชื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาและบรรจุุชื่่อ� ในหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� ให้้ที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือ คณะ
กรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�ง แล้้วแต่่กรณีี
3. วาระการเป็็นกรรมการ
วาระการเป็็นกรรมการของบริิษััท ให้้กำำ�หนดดัังนี้้�
3.1 ให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีวาระตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท คืือ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี ทุุกครั้้�งให้้
กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวนหนึ่่ง� ในสาม (1/3) ของจำำ�นวนกรรมการ ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสาม
ส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม
3.2 กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้�ง
แรก  ในกรณีีจำำ�เป็็นที่่�จะแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป  คณะกรรมการต้้องพิิจารณาอย่่างสมเหตุุสม
ผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว

หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

1. คุุณสมบััติิของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณา สรรหา คััดเลืือก  และกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีความสามารถและ
คุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยมีีปััจจััยเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา ได้้แก่่
1.1 มีีคุุณสมบััติิ ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในอุุตสาหกรรมหรืือธุุรกิิจของบริิษััท
1.2 ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั คััดเลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งควรมีีแนวคิิด วิิสัยั ทััศน์์ในการบริิหารจััดการในแนวทางเดีียวกัันกัับคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรประสบความสำำ�เร็็จลุลุ่ ่วงตามเป้้าหมาย
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1.3 มีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
			 • ทัักษะภาวะผู้้�นำำ� (Leadership)
			 • ความสามารถในการคิิดเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Thinking)
			 • ความสามารถในการพััฒนาธุุรกิิจ (Business Development)
1.4 คุุณสมบััติิอื่่�น ๆ
				• มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ดีี
				• ซื่่�อสััตย์์ ละเอีียด รอบคอบ
				• มีีคุุณภาพในการทำำ�งาน
				• เข้้าใจระบบการทำำ�งานในลัักษณะ Teamwork ได้้ดีี
2. วิิธีีการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ในการสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาดำำ�เนิินการดัังนี้้�
2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณาสรรหา ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งต่่อไป
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นโยบายการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษัทั มีีการกำำ�กัับดููแลบริิษัทั ในบริิษัทั โดยมีีคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�กำำ�หนดทิิศทางและเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ในภาพรวมของบริิษัทั
ย่่อยและบริิษััทร่่วม รวมทั้้�งอนุุมััติินโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ที่่�นำำ�เสนอโดยคณะกรรมการของบริิษััท
รวมถึึงให้้ความเห็็นชอบบุุคลากรที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิเหมาะสมที่่�คัดั เลืือกและนำำ�เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษัทั
สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก 
ในส่่วนการกำำ�กัับการจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม บริิษััทโดยคณะกรรมการบริิษััทจะกำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กัับ การบริิหาร
ติิดตามและกำำ�กัับดููแลบริิษัทั ในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมทั้้�งหมด ได้้แก่่ ด้า้ นการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม ด้้านการตรวจ
สอบระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม และด้้านการบริิหารจััดการ
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููลตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะ
กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาลเป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบกฎเกณฑ์์ โดยผ่่าน
สำำ�นัักกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานของบริิษััทในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม และ
รายงานต่่อคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทเป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม มีีระบบ
ควบคุุมภายใน(Internal Control) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล โดยมีีสำำ�นัักตรวจสอบภายในของบริิษััทเป็็นผู้้�ดููแลเรื่่�องระบบการตรวจสอบ
ภายในติิดตามการดำำ�เนิินงานการตรวจสอบภายในของหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม  และรายงานต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษััท รวมทั้้�งมีีคณะกรรมการของบริิษััทในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ให้้
ดำำ�เนิินงานภายใต้้ระบบควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสมโดยผ่่านหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม และรายงาน
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท
ในปีี 2562 บริิษััทได้้มีีการปรัับปรุุงแนวทางการบริิหารจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม รวมทั้้�งนโยบายและหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทที่่�
เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม เพื่่�อให้้กระบวนการทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพ ป้้องกัันการเกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ซึ่่�งบริิษััทให้้ความสำำ�คััญ และสอดคล้้องกัับข้้อบัังคัับของบริิษััท กฎหมาย กฎเกณฑ์์ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับกำำ�หนด อาทิิ ธนาคาร
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงาน คปภ. สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เช่่น นโยบายการกำำ�กัับการจััดการบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยจะเน้้นในการกำำ�กัับและ
ควบคุุมดููแลบรััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักในการกำำ�หนดนโยบาย วััตถุุประสงค์์ และการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง นโยบายหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ  นโยบายเรื่่�องจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม รวมถึึงหลััก
เกณฑ์์การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์ข์ องกรรมการ ผู้้�บริิหาร ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนในหลัักทรััพย์ห์ รืือที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ เป็็นต้้น
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นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััท
บริิษััทมีีมาตรการที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในการป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อหาประโยชน์์ส่่วนตนหรืือเอื้้�อประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่่�น
ในทางมิิชอบ ซึ่่�งเป็็นการเอาเปรีียบผู้้�อื่่�น โดยบริิษััทห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง อัันได้้แก่่ คู่่�สมรส บุุตรและ
บุุตรบุุญธรรมที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ใช้้ข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทและยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อ
สาธารณชนเพื่่�อซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
โดยบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต้้องขออนุุมััติิซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันที่่�ต้้องการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
1 วััน โดยคำำ�ขออนุุมัติิจ
ั ะมีีผลใช้้บังั คัับ 3 วัันทำำ�การนัับถััดจากวัันที่่�ได้้รับั อนุุมัติิ 
ั และกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารทุุกคนที่่�มีหี น้้าที่่รา
� ยงานการ
ถืือครองหลัักทรััพย์ตา
์ มกฎหมาย รวมถึึงคู่่�สมรส บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการและ/ หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท
ต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทภายใน 3 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ ให้้
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. (แบบออนไลน์์) พร้้อมกัับส่่งสำำ�เนารายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ไปยัังสำำ�นัักเลขานุุการบริิษััทภายใน 3
วัันทำำ�การนัับแต่่วันั ที่่�มีการซื้้
ี อ� ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์ดั์ งั กล่่าว เพื่่อ� รายงานการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวให้้ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
ทราบ รวมทั้้�งเพื่่�อให้้มีีการเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี
ในปีี 2562 สำำ�นัักเลขานุุการบริิษัทั ได้้แจ้้งเป็็นลายลัักษณ์อั์ กษรต่
ั
อ่ กรรมการและผู้้�บริิหาร  ในหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการห้้ามมิิให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�ทราบข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและงบการเงิินซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วงระหว่่าง 7 วัันก่่อนวัันสิ้้�นไตรมาสจน
กระทั่่�งบริิษัทั ได้้เปิิดเผยงบการเงิินต่่อสาธารณชนแล้้วเป็็นระยะเวลาไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ช่่วงการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ (Trading Session) อย่่างไรก็็ดีี
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทภายใต้้หลัักเกณฑ์์นี้้�ไม่่รวมถึึงการใช้้สิิทธิิซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััทตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ได้้รัับจากบริิษััท
ในฐานะผู้้�บริิหารหรืือพนัักงาน
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการสื่่�อสารระเบีียบปฏิิบััติิว่่าด้้วยข้้อมููลภายในของบริิษััทแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างทั่่�ว
ถึึงทั้้�งองค์์กรและเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้รัับทราบถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในระเบีียบปฏิิบััติิดัังกล่่าว

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี

ในปีี 2562 บริิษััทได้้ใช้้บริิการสอบบััญชีีและบริิการอื่่�นจาก บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
โดยมีีค่่าใช้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
1. ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562
1.  ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี

1,750,000

2.  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

1,155,000
รวม

2,905,000

หมายเหตุุ:  ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2562 ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2562
  เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2562

ค่่าสอบบััญชีีสำำ�หรัับบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 5 บริิษััท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 9,894,000 บาท รวมค่่าสอบบััญชีีสำำ�หรัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 12,799,000 บาท
สำำ�หรัับบริิษัทั ย่่อยที่่�ตรวจสอบโดยบริิษัทั  สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ค่าต
่ อบแทนจากการตรวจสอบบััญชีี เป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,980,000
บาท และบริิษััทตรวจสอบบััญชีีอื่่�น จ่่ายค่่าตอบแทนจากการตรวจสอบบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 236,000 บาท รวมค่่าสอบบััญชีีสำำ�หรัับบริิษััท
ย่่อยเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 3,216,000 บาท
2. ค่่าบริิการอื่่�นๆ (Non Audit Fee)
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิิธีีที่่�ตกลงร่่วมกัันให้้แก่่บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,812,174 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
ในรอบปีี 2562 ที่่�ผ่า่ นมาบริิษัทั ได้้มีการป
ี ฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีทั้้ี ง� 5 หมวดตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีสำี ำ�หรัับ
บริิษััทจดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในแต่่ละหััวข้้อดัังนี้้�
1.	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้น้�
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั โดยคำำ�นึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด อัันประกอบ
ด้้วยสิิทธิิในการเข้้าร่ว่ มประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการมอบฉัันทะให้้บุคุ คลอื่่น� เข้้าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนน
เลืือกตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการเป็็นรายบุุคคล สิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนนกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปี สิิ
ี ทธิิในการออก
เสีียงลงคะแนนแต่่งตั้ง้� และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี สิิทธิิในการมีีส่ว่ นร่่วมและรัับทราบเมื่่อ� มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญภายในบริิษัทั
และสิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของเงิินทุุน เปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจควบคุุม หรืือเมื่่�อมีีการซื้้�อขายสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นและซัักถามในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการเสนอวาระการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััท สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมในการเสริิมสร้้างผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท สิิทธิิในการมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของบริิษััท และสิิทธิิในการรัับสารสนเทศอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา เป็็นต้้น ขณะเดีียวกััน
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนได้้ใช้้สิิทธิิของตนอย่่างเต็็มที่่� โดยบริิษัทั จะไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ อัันเป็็นการละเมิิด
หรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
1.1 การอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงอย่่างเต็็มที่่�
บริิษัทั กำำ�หนดให้้มีการปร
ี
ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้น� สุุดรอบปีีบัญ
ั ชีีของบริิษัทั และในกรณีีที่่�
มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�ต้้องเสนอวาระเป็็นกรณีีพิิเศษและต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจะเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นกรณีีไป
โดยในปีี 2562 บริิษัทั ได้้จัดการปร
ั
ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีขึ้้น� ในวัันที่่� 25 เมษายน 2562 ซึ่่ง� ไม่่อยู่่�ในช่่วงวัันหยุุดทำ�ำ การของบริิษัทั ณ ห้้องประชุุม
101 ชั้้�น 1 อาคารอาคเนย์์ ถนนสีีลม  แขวงสีีลม  เขตบางรััก กรุุงเทพฯ ซึ่่�งมีีการคมนาคมสะดวกต่่อการเดิินทางของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุม
โดยในระหว่่างปีีบริิษััทมีีการเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่�  30 มกราคม 2562
บริิษัทั ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�มรวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นสถาบัันเข้้าร่ว่ มประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั โดยในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี บริิษััทเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเพื่่�อเข้้าร่่วมประชุุมได้้ล่่วงหน้้าก่่อนเวลาประชุุมไม่่น้้อยกว่่า  2 ชั่่�วโมง จััดเตรีียมสถานที่่� เจ้้า
หน้้าที่่ต้� อ้ นรัับและเจ้้าหน้้าที่่ล� งทะเบีียนในจำำ�นวนที่่�เหมาะสม เพื่่อ� ความสะดวกรวดเร็็ว และมีีการจัดั เตรีียมอากรแสตมป์์เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะ
ในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทเปิิดเผยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับเอกสารหลัักฐานที่่�จำำ�เป็็นที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องนำำ�มาให้้ครบถ้้วนในวััน
ประชุุมเพื่่�อรัักษาสิิทธิิในการเข้้าร่ว่ มประชุุม มีีการแจ้้งข้้อบัังคัับของบริิษััทในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น พร้้อมทั้้�งแนบหนัังสืือมอบ
ฉัันทะเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ประสงค์์จะมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นมาประชุุมแทนได้้เลืือกที่่�จะมอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งหรืือกรรมการอิิสระของบริิษััท
เข้้าประชุุมแทน
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นฉบัับภาษาอัังกฤษและเผยแพร่่พร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นฉบัับ
ภาษาไทย เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ อีีกทั้้�งบริิษััทได้้ให้้สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาร่่วมประชุุมภายหลัังเริ่่�มการประชุุมแล้้ว โดยให้้สิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนนในระเบีียบวาระที่่�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้ลงมติิ  
เนื่่�องจากในปีี 2562 บริิษััทได้้เข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเป็็นปีีแรก  โดยบริิษััทได้้รัับอนุุญาต
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ต่่อประชาชนตามที่่�บริิษััทได้้ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาต
ไว้้อีีกทั้้�งบริิษััทได้้มีีพิิธีีเปิิดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์วัันแรกในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562  ฉะนั้้�น การประชุุมสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�นของบริิษััทครั้้�งแรกภายหลัังจากการเข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยจึึงกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมในปีี 2563  ซึ่่�ง
บริิษััทจะได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น อาทิิ การดำำ�เนิินการก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงการดำำ�เนิินการภายหลัังวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั โดยบริิษัทั จะกำำ�หนดให้้มีการรา
ี
ยงานเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานประจำำ�ปีีคราวถััดไป
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1.2 การให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างเพีียงพอ
บริิษััทดำำ�เนิินการในการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นโดยปฏิิบััติิตามคู่่�มืือ AGM Checklist ของสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย กล่่าวคืือ
เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้าบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ไม่่น้อ้ ยกว่่า 30
วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้บริิษัทั  ศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (TSD) ซึ่่ง� เป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
ของบริิษัทั เป็็นผู้้�จััดส่ง่ หนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าทางไปรษณีีย์์ไม่่น้อ้ ยกว่่า 28 วัันก่่อนวัันประชุุม รวมทั้้�งได้้ประกาศลงหนัังสืือพิิมพ์์
รายวัันทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษอย่่างละ 1 ฉบัับ เป็็นเวลาติิดต่่อกััน 3 วััน ซึ่่�งในหนัังสืือเชิิญประชุุมมีีรายละเอีียดของวาระการประชุุม
พร้้อมเอกสารประกอบอย่่างเพีียงพอที่่�จะใช้้ประกอบการตััดสิินใจลงคะแนนในวาระต่่างๆ อาทิิ ในวาระพิิจารณาอนุุมัติิจ่
ั า่ ยเงิินปัันผล บริิษัทั เปิิด
เผยนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล จำำ�นวนเงิินปัันผลที่่�เสนอจ่่ายพร้้อมทั้้�งเหตุุผลและข้้อมููลเปรีียบเทีียบอััตราการจ่่ายเงิินปัันผลกัับปีีที่่�ผ่่านมาเพื่่�อ
ประกอบการพิิจารณา ในวาระพิิจารณาเลืือกตั้ง้� กรรมการ บริิษัทั ให้้ข้อ้ มููลที่่�ครบถ้้วนเกี่่�ยวกัับกรรมการที่่�เสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้ง้� ใน
วาระพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ บริิษัทั ให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับนโยบายและวิิธีใี นการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการนอกเหนืือจากรููปแบบ
และจำำ�นวนของค่่าตอบแทนที่่�เสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติิ 
ั และในวาระพิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
บริิษัทั เปิิดเผยรายละเอีียดของผู้้�สอบบััญชีีที่่เ� สนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้ง้� อย่่างครบถ้้วน อาทิิ ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี บริิษัทั ที่่�สังั กััด ประสบการณ์์
และความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี รวมถึึงค่่าบริิการของผู้้�สอบบััญชีี เป็็นต้้น โดยในหนัังสืือเชิิญประชุุมมีีการระบุุอย่่างชััดเจนถึึงวััตถุุประสงค์์
และเหตุุผล รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทในแต่่ละวาระ
1.3 การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� รัับการพิิจารณาเลืือกตั้ง้� เป็็น
กรรมการ
ในปีี 2562 บริิษััทมีีการกำำ�หนดนโยบายบริิษััทเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและเสนอชื่่�อ
บุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััทก่่อนที่่�บริิษััทจะส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 จนถึึงวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562 พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และแบบ
ฟอร์์มสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นกรอกรายละเอีียดในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้อย่่างชััดเจน โดยบริิษััทได้้แจ้้งข่่าวผ่่านระบบสารสนเทศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และเปิิดเผยข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� http://www.segroup.co.th/index.php ภายใต้้หมวด “ข้้อมููลนัักลงทุุนสััมพัันธ์์”  หััวข้อ้
“ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�น / การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น” โดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสมของระเบีียบวาระการประชุุมที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
เสนอ ซึ่่�งจะต้้องมีีลัักษณะเข้้าข่่ายตามข้้อกำำ�หนดของบริิษััท เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาเป็็นอย่่างอื่่�น โดยมติิของคณะกรรมการ
บริิษััทถืือเป็็นที่่�สุุด 
ในกรณีีที่่�มีีการเสนอระเบีียบวาระเรื่่�องเดีียวกัันจากผู้้�ถืือหุ้้�นหลายรายหรืือเป็็นเรื่่�องที่่�อาจจะนำำ�มาพิิจารณาร่่วมกัันได้้ คณะ
กรรมการบริิษััทอาจนำำ�มารวมเป็็นระเบีียบวาระเดีียวกัันได้้ ซึ่่�งระเบีียบวาระใดที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทจะได้้รัับการบรรจุุ
เป็็นระเบีียบวาระการประชุุมในหนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััท ส่่วนเรื่่�องที่่�ไม่่ผ่่านความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการบริิษััท บริิษััทจะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบภายหลัังการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทหรืือช่่องทางการเผยแพร่่ข้้อมููลอื่่�นที่่�เหมาะสม
1.4 การมอบฉัันทะในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่ว่ มประชุุมด้้วยตนเองสามารถใช้้สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนโดยมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่น่� หรืือ
กรรมการอิิสระของบริิษัทั มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนได้้ โดยบริิษัทั ได้้จัดั เตรีียมและส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�มีรูี ปู แบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
กำำ�หนดทิิศทางการลงคะแนนได้้ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมหนัังสืือเชิิญประชุุม อีีกทั้้ง� ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดหนัังสืือมอบฉัันทะได้้ทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท รวมทั้้�งบริิษััทได้้ระบุุอย่่างชััดเจนในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นถึึงเอกสารที่่�ต้้องใช้้ประกอบการมอบฉัันทะ โดยบริิษััทได้้หลีีกเลี่่�ยงการ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขซึ่่�งทำำ�ให้้ยากต่่อการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
1.5 การเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหารเพื่่�อให้้ข้้อมููลและตอบคำำ�ถามแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทมีีนโยบายให้้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน  ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง เพื่่�อให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและตอบข้้อซัักถามแก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุดที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการ
บริิษััทประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดด้้านการเงิินของบริิษััท รวมทั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทได้้เข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2562 ด้้วย
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1.6 การจััดสรรเวลาการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น
ก่่อนเริ่่�มพิิจารณาตามระเบีียบวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบกฎเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุม โดยบริิษััท
ได้้ชี้้�แจงวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนน วิิธีีการนัับคะแนน รวมถึึงวิิธีีปฏิิบััติิในการแสดงความคิิดเห็็น ให้้ข้้อเสนอแนะ และถามคำำ�ถามในเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทในระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประธานกรรมการซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานที่่�ประชุุมดำำ�เนิินการประชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม
ที่่�ได้้แจ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม ไม่่มีีการเพิ่่�มวาระการประชุุมโดยไม่่แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า จััดสรรเวลาสำำ�หรัับการอภิิปรายอย่่างเหมาะ
สมและเพีียงพอ และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการแสดงความเห็็นและซัักถามโดยให้้เวลาอย่่างเหมาะสมและให้้กรรมการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องชี้้�แจงและให้้ข้้อมููลต่่างๆ แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วน
1.7 การบัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วน
บริิษััทจััดให้้มีีการจดบัันทึึกรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 อย่่างครบถ้้วน มีีการบัันทึึกรายชื่่�อกรรมการและผู้้�
บริิหารที่่�เข้้าร่ว่ มประชุุม วิิธีการ
ี ออกเสีียงลงคะแนนและการใช้้บัตร
ั ลงคะแนน วิิธีการนั
ี
บั คะแนน คำำ�ชี้้แ� จงที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ คำำ�ถามคำำ�ตอบ ความ
คิิดเห็็นของที่่�ประชุุม และมติิที่่�ประชุุม โดยแยกเป็็นจำำ�นวนเสีียงที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีียในแต่่ละระเบีียบวาระอย่่างครบ
ถ้้วนชััดเจน
บริิษััทเปิิดเผยมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ภายในเวลาที่่�กำำ�หนด จััดส่่งรายงานการประชุุมให้้แก่่
หน่่วยงานทางการภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันประชุุม รวมทั้้�งเผยแพร่่รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
2. การปฏิิบััติต่ิ ่อผู้้�ถืือหุ้น้� อย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทเคารพในสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม โดยบริิษััทปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การรัับสารสนเทศ และการออกเสีียงลงคะแนน โดยถืือว่่า 1 หุ้้�นมีี 1 เสีียง ผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ใดมีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่�องใด ผู้้�ถืือหุ้้�นรายนั้้�นไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
2.1 รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
บริิษััทไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง (รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน) เพื่่�อเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างบริิษััทและบุุคคลดัังกล่่าว  อย่่างไรก็็ตาม ในบางครั้้�ง
บริิษัทั อาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน อัันเนื่่อ� งมาจากการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั  ทั้้�งนี้้� การเข้้าทำำ�รายการ
ดัังกล่่าวต้้องเป็็นไปตามวิิธีีการและขอบเขตของกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท มีีระเบีียบปฏิิบััติิว่่าด้้วยการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและ
รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้การตกลงเข้้าทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวมีีแนวทางที่่�ชััดเจน ผ่่านกระบวนการพิิจารณา
อย่่างรอบคอบ มีีเหตุุมีีผลและเป็็นอิิสระภายในกรอบจริิยธรรมที่่�ดีี เพื่่�อประโยชน์์ต่่อกลุ่่�มธุุรกิิจฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมเป็็นสำำ�คััญ
กรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกรรมใดจะต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียก่่อนการ
พิิจารณาธุุรกรรมนั้้�นและไม่่เข้้าร่ว่ มในกระบวนการตััดสิินใจในการพิิจารณาธุุรกรรมนั้้�น เพื่่อ� ให้้การตัดสิิ
ั นใจเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ
อย่่างเต็็มที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั มีีอำำ�นาจในการสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการดัังกล่่าวให้้
เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สูงู สุุดต่อ่ บริิษัทั
โดยในปีีที่่�ผ่า่ นมาบริิษััทมิิได้้มีีการดำำ�เนิินการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการระหว่่างกัันแต่่อย่่างใด
ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ กรรมการ ผู้้�บริิหารของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการและผู้้�
บริิหารของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ โดยการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารจะต้้องเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดพื้้�นฐาน ไม่่เป็็นการเอาเปรีียบผู้้�อื่่�น
อย่่างไม่่ยุติิธรร
ุ
มหรืือด้้วยวิิธีการที่่
ี
ไ� ม่่ถูกจ
ู ริิยธรรมหรืือไม่่ถูกต้
ู อ้ งตามกฎหมาย และการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปตามธุุรกรรมปกติิ
และอยู่่�บนพื้้�นฐานเดีียวกัันกัับรายการที่่�ทำำ�กัับลููกค้า้
3. การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยมีีนโยบายที่่�จะดููแลผลกระทบจากการประกอบธุุรกิิจอย่่างครบถ้้วน เพื่่อ�
ให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมั่่�นใจว่่าการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท ได้้คำำ�นึึงถึึงปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน  รวมทั้้�งผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียจะได้้
รัับความคุ้้�มครองอย่่างเป็็นธรรม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน อัันได้้แก่่ พนัักงาน ผู้้�บริิหารของบริิษััท หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก
บริิษััทมีีนโยบายแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทมีีแนวทางใน
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การปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 10 ประการ ได้้แก่่ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การ
ประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม การต่่อต้้านการทุุจริิต การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน/ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม ความ
รัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม การจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม นวััตกรรมและการเผยแพร่่นวััตกรรมจากการดำำ�เนิินความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคม และการจััดทำำ�รายงานแห่่งความยั่่�งยืืน
3.1 การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการเสริิมสร้้างผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
บริิษััทได้้พััฒนาเว็็บไซต์์ของบริิษััทเพื่่�อเป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�งให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างเสริิมผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท โดยผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียไม่่ว่่าจะเป็็นลููกค้า คู่่�ค้
้ า คู่่�
้ แข่่งทางการค้้า พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือเจ้้าหนี้้�สามารถส่่งข้้อเสนอแนะผ่่านทางเว็็บไซต์์มายััง
ผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้ ซึ่่�งเป็็นกระบวนการส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือกัันระหว่่างบริิษััทกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน
และความยั่่�งยืืนของกิิจการ
3.2 การจััดให้้มีีช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและการปกป้้องผู้้�ให้้ข้้อมููลหรืือผู้้�แจ้้งเบาะแส
บริิษััทมีีช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสในประเด็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�
บกพร่่อง การกระทำำ�ผิิดกฎหมาย ผิิดจรรยาบรรณ พฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นหรืือประพฤติิมิิชอบของบุุคคลในองค์์กร 
โดยพนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอื่่น� ๆ สามารถติิดต่่อสื่่อ� สารกัับบริิษัทั ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การติิดต่่อผ่่านจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์มายัังบริิษัทั
ได้้โดยตรงที่่�อีีเมล์์ ir.seg@segroup.co.th (แผนกงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์) หรืือศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียนของบริิษััท (สายด่่วนร้้องเรีียน1726)
นอกจากนี้้� พนักั งานของบริิษััทสามารถติิดต่่อมายััง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผ่่านทางช่่องทาง Tell Cho หรืือประธานกรรมการตรวจสอบ
หรืือหััวหน้้าสำำ�นัักตรวจสอบภายในได้้โดยตรง โทร 02-631-1311 ต่่อ 5830 เพื่่�อแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนจากการกระทำำ�ผิิด
บริิษััทมีีกลไกในการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสและผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�โดยเจตนาสุุจริิต  โดยบริิษััทจะไม่่กระทำำ�การใดที่่�มีีลัักษณะการ
ปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน ลููกจ้า้ ง หรืือบุุคคลอื่่น� ใดที่่�รับั จ้้างทำำ�งานให้้แก่่บริิษัทั เนื่่อ� งจากการแจ้้งเบาะแสดัังกล่่าว และบริิษัทั ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลผู้้�แจ้้งเบาะแส ข้้อมููลการร้้องเรีียน และเอกสารหลัักฐานต่่างๆ ไว้้เป็็นความลัับ ซึ่่�งจะรัับรู้้�เฉพาะในกลุ่่�มบุุคคลที่่�ได้้
รัับมอบหมายและเกี่่�ยวข้้องด้้วย หรืือเป็็นการเปิิดเผยตามหน้้าที่่�ที่่�กฎหมายกำำ�หนดเท่่านั้้�น  นอกจากนี้้� ผู้้�ร้้องเรีียนสามารถยื่่�นข้้อร้้องเรีียนเป็็น
ความลัับ ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะดำำ�เนิินการตามกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน และระเบีียบการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงและพิิจารณาโทษทางวิินััยที่่�บริิษััท
กำำ�หนด
3.3 แนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ไว้้ในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท เพื่่�อ
เป็็นการสร้้างความมั่่�นใจว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจะได้้รัับการดููแลตามสิิทธิิและข้้อตกลงที่่�มีีอยู่่�กัับบริิษััทอย่่างเป็็นธรรม ซึ่่�งแนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ สรุุปได้้ดัังนี้้�
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั มุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้ว้ ยความระมััดระวัังและรอบคอบ เพื่่อ� ให้้เกิิดผลประกอบการที่่�ดี มี
ี คี วามสามารถในการแข่่งขััน มีีการ
เจริิญเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงถึึงสภาวะความเสี่่�ยงในปััจจุบัุ นั และอนาคต เพื่่อ� ให้้เกิิดการเพิ่่ม� มููลค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว โดย
บริิษัทั มีีหน้้าที่่ใ� นการดำำ�เนิินงาน เปิิดเผยข้้อมููลให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อย เพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของผู้้�
ถืือหุ้้�นโดยรวม และพยายามอย่่างเต็็มที่่�ในการปกป้้องทรััพย์์สิินและธำำ�รงไว้้ซึ่่�งชื่่�อเสีียงของบริิษััท
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
บริิษัทั ถืือว่่าความพึึงพอใจสููงสุุดและความเชื่่อ� มั่่�นของลููกค้าที่่
้ มี� ต่ี อ่ บริิษัทั เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง บริิษัทั จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างนวััตกรรมใน
การออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ รวมถึึงปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานเพื่่อ� นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและการบริิการที่่เ� ป็็นเลิิศ
แก่่ลูกค้
ู า 
้ โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการและประโยชน์์ของลููกค้า้ เป็็นสำำ�คััญ เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการอย่่างครบถ้้วน ถููก
ต้้อง และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของลููกค้า ทำ
้ ำ�การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดความเข้้าใจ
ผิิดหรืือใช้้ประโยชน์์จากความเข้้าใจผิิดของลููกค้า 
้ และไม่่เป็็นการกระตุ้้�นการสร้้างนิิสััยที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ไม่่กำำ�หนดเงื่่อ� นไขการค้้าที่่ไ� ม่่เป็็นธรรม จััด
ให้้มีรี ะบบการควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงที่่�ได้้ให้้ไว้้กับั ลููกค้า้ อย่่างเคร่่งครััด และด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต เอาใจใส่่และสม่ำำ��เสมอ รัักษา
ข้้อมููลความลัับของลููกค้้า ไม่่เผยแพร่่ข้้อมููลของลููกค้า 
้ ยกเว้้นได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าหรืือมีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิดเผยตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด บริิษััท
จะไม่่ค้้ากำำ�ไรจากการเปิิดเผยข้้อมููลความลัับของลููกค้้า พนัักงานจะต้้องไม่่ปรึึกษาธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับลููกค้้าของตนกัับพนัักงานอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� กลุ่่�มธุุรกิิจฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับอื่่�นซึ่่�งวางข้้อจำำ�กััดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการรัักษาความลัับของข้้อมููลลููกค้้า 
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทติิดตามวััดผลความพึึงพอใจของลููกค้้าและรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นเพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััท รวมทั้้�ง
รัับฟัังเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ซึ่่�งเมื่่�อได้้รัับเรื่่�องแล้้ว  หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบและให้้การแก้้ไขเยีียวยาอย่่างเร่่งด่่วน
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อพนัักงาน
พนัักงานทุุกคนของบริิษััท เป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่ายิ่่�งและเป็็นปััจจััยหลัักของความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ   บริิษััทจึึงส่่งเสริิมการ
พััฒนาความรู้้� ทัักษะ และความสามารถในการทำำ�งานของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพของพนัักงานให้้อยู่่�
ในระดัับมาตรฐานเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�อื่่�นๆ ในธุุรกิิจ และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาให้้กลุ่่�มธุุรกิิจฯ เป็็นสถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�ที่่�
สามารถให้้บริิการที่่�ดีีแก่่ลููกค้า้
บริิษััทมีีระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคลในเรื่่�องการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััลและการลงโทษ มีีการปฏิิบััติิโดยความ
สุุจริิตใจ ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงาน เคารพในสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงานทุุกคน โดยปฏิิบััติิ
กัับพนัักงานทุุกคนอย่่างให้้เกีียรติิ  ให้้ความเคารพสิิทธิิส่่วนบุุคคล และเก็็บรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของพนัักงานเฉพาะที่่�จำำ�เป็็นโดยถืือเป็็น
ความลัับ โดยบริิษัทั ไม่่ยอมรัับการเลืือกปฏิิบััติิอันั เนื่่อ� งด้้วยเชื้้อ� ชาติิ สััญชาติิ ศาสนา เพศ อายุุ ความพิิการ หรืือรสนิิยมทางเพศ และไม่่ยอมรัับ
การเลืือกปฏิิบััติิที่่�ผิิดกฎหมายทุุกรููปแบบ
บริิษััทมีีระบบการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสม เสมอภาค และเทีียบเคีียงได้้กัับผู้้�ประกอบการอื่่�นในประเทศซึ่่�งอยู่่�ใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมทั้้�งมีีค่่าตอบแทนเมื่่�อเกษีียณอายุุแก่่พนัักงานเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงในชีีวิิต สวััสดิิการสำำ�หรัับพนัักงานของบริิษััท
ประกอบด้้วยกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงาน กองทุุนประกัันสัังคม การประกัันสุุขภาพกลุ่่�ม การประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม การประกัันอุุบััติิเหตุุกลุ่่�ม
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ห้้องพยาบาลของบริิษััท ตลอดจนการให้้ทุุนการศึึกษาต่่อเนื่่�องระดัับปริิญญาตรีีสำำ�หรัับพนัักงาน และสวััสดิิการ
เกี่่�ยวกัับเงิินช่่วยเหลืือพนัักงานในโอกาสต่่าง ๆ เป็็นต้้น
ด้้านความปลอดภััยและสุุขอนามััย บริิษััทจััดการสภาพแวดล้้อมในสถานที่่�ปฏิิบััติิงานโดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย สุุขอนามััย
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีเพื่่�อเอื้้�อต่่อการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และเพื่่�อการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้า  นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีีการซ้้อมหนีีไฟ 
และระบบป้้องกัันภััยในอาคารสำำ�นัักงาน รวมทั้้�งบริิษัทั ได้้ประกาศเรื่่อ� งแนวการปฏิิบััติิเพื่่อ� ความปลอดภััยและกรณีีพบเหตุุการณ์ผิิดปกติิ 
์
เพื่่อ�
ให้้เกิิดความปลอดภััยต่่ออาคารสถานที่่�และต่่อพนัักงานทุุกคน และมีีระเบีียบวิิธีีการปฏิิบััติิเรื่่�องระบบความปลอดภััยสำำ�นัักงาน
บริิษััทมีีการดููแลบริิหารจััดการ  และการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม เสมอภาค สุุภาพ  ให้้เกีียรติิ  ให้้โอกาสในการทำำ�งานแก่่
พนัักงานทุุกระดัับ และมุ่่�งเน้้นการพััฒนาเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรและบรรยากาศในการทำำ�งานที่่�ดีี
บริิษัทั สื่่อ� สารให้้พนักั งานเข้้าใจถึึงวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก วััฒนธรรมองค์์กร และกลยุุทธ์์ขององค์์กร เพื่่อ� ให้้พนักั งานมีีเป้้าหมาย
ร่่วมกัันในการสร้้างมููลค่่าขององค์์กร มีีการกำำ�หนดจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ระบุุถึึงแนวทางในการปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�ของพนัักงาน
ตามคุุณค่่าที่่�บริิษััทมุ่่�งหวััง และมีีนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นเพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างมาตรฐานด้้านพฤติิกรรมการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  โดยบริิษััท ได้้จััดให้้มีีการเผยแพร่่จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นให้้พนัักงานทราบ
โดยทั่่�วกััน เพื่่�อให้้ถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิควบคู่่�ไปกัับข้้อบัังคัับและระเบีียบพนัักงานของบริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจฯ และมีีการติิดตามผลการ
ปฏิิบััติิอยู่่�เสมอ
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อเจ้้าหนี้้� รวมถึึงเจ้้าหนี้้�ค้ำำ��ประกััน
บริิษัทั ปฏิิบััติิตามสััญญาและข้้อผููกพันั ต่่าง ๆ ที่่�มีต่ี อ่ เจ้้าหนี้้�และเจ้้าหนี้้�ค้ำำ��ประกัันของบริิษัทั อย่่างเคร่่งครััด ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นเรื่่อ� งวััตถุุประสงค์์
การใช้้เงิิน การชำำ�ระคืืน การดููแลคุุณภาพหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน และเรื่่�องอื่่�นใดที่่�ได้้ให้้ข้้อตกลงไว้้กัับเจ้้าหนี้้�และเจ้้าหนี้้�ค้ำำ��ประกัันของบริิษััท
บริิษัทั จะรายงานฐานะและข้้อมููลทางการเงิินของบริิษัทั แก่่เจ้้าหนี้้�ด้ว้ ยความถููกต้อ้ งและซื่่อ� สััตย์อ์ ย่่างสม่ำำ��เสมอ และในกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถ
ปฏิิบััติิตามเงื่่อ� นไขข้้อใดข้้อหนึ่่ง� ได้้ บริิษัทั จะรีีบแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบโดยเร็็ว เพื่่อ� ร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขโดยใช้้หลัักความสมเหตุุสมผล
โดยบริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับเจ้้าหนี้้�และให้้ความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารเงิินทุุนเพื่่อ� ความมั่่�นคงและแข็็งแกร่่ง เพื่่อ� ป้้องกัันมิิให้้บริิษัทั อยู่่�ในฐานะที่่�ยากลำำ�บากในการชำำ�ระ
หนี้้�คืืนแก่่เจ้้าหนี้้� อีกทั้้
ี ง� มีีการบริิหารสภาพคล่่องเพื่่อ� เตรีียมพร้้อมในการชำำ�ระคืืนหนี้้�ให้้แก่่เจ้้าหนี้้�ของบริิษัทั อย่่างทัันท่่วงทีีและตรงตามระยะเวลา
ครบกำำ�หนด
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บริิษัทั กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีหน้้าที่่วา
� งแผนติิดตามและควบคุุมฐานะเงิินกองทุุนให้้เหมาะสมกัับกิิจกรรมทางการ
เงิินของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ โดยมีีกระบวนการประเมิินความเพีียงพอของเงิินกองทุุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ที่่�
วางแผนที่่�เหมาะสม สามารถรองรัับความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญครบทุุกด้้าน ทั้้�งภายใต้้ภาวะปกติิและภาวะวิิกฤต รวมถึึงมีีความสอดคล้้องตาม
แนวทางการกำำ�กัับดููแลเงิินกองทุุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่่งประเทศไทย
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�ค้้า
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของคู่่�ค้้าเสมอมา เนื่่อ� งจากความสำำ�เร็็จของบริิษัทั  ส่่วนหนึ่่ง� มาจากการได้้รับั การสนัับสนุุนจากคู่่�ค้้าบริิษัทั
จึึงปฏิิบััติิต่อ่ คู่่�ค้้าทุกรา
ุ ยด้้วยความเสมอภาคและยุุติิธรรมในการทำำ�ธุุรกิิจ ปฏิิบััติิตามสััญญาหรืือเงื่่อ� นไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด ใน
กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขข้้อใดข้้อหนึ่่�งได้้ บริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจฯ จะรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้้าทราบโดยเร็็ว  เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหา
แนวทางแก้้ไขโดยใช้้หลัักความสมเหตุุสมผล
บริิษััทมีีนโยบายและระเบีียบและวิิธีปี ฏิิบััติิว่่าด้้วยการจััดซื้้�อจััดจ้า้ ง โดยในการคััดเลืือกผู้้�ขาย คู่่�สััญญา หรืือที่่�ปรึึกษาต้้องอยู่่�บนพื้้�น
ฐานของหลัักการว่่าบริิษััทต้้องได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด  ภายใต้้กระบวนการคััดเลืือกที่่�โปร่่งใส ปราศจากอคติิ สามารถตรวจสอบได้้ บริิษััทเปิิด
โอกาสให้้คู่่�สััญญาทุุกรายที่่�ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานการคััดเลืือกของบริิษััทมีีส่่วนร่่วมในการนำำ�เสนอราคา และห้้ามมิิให้้พนัักงานรัับผลประโยชน์์
ต่่างๆ จากผู้้�ที่่�เข้้ารัับการคััดเลืือกโดยเด็็ดขาด  หากปรากฏว่่ามีีข้้อมููลการเรีียก  หรืือการรัับ หรืือการจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น
บริิษััทจะเปิิดเผยรายละเอีียดต่่อคู่่�ค้้าและร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาโดยยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างของบริิษััทประกอบด้้วยการจััดหาผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการ  เปรีียบเทีียบราคาและเงื่่�อนไขเพื่่�อให้้เกิิดการแข่่งขััน
อย่่างเป็็นธรรม เจรจาต่่อรองราคาและเงื่่�อนไขต่่างๆ เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท พิิสููจน์์ทราบการมีีตััวตนของผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการ 
(Know Your Supplier) ตรวจรัับสิินค้้า/ บริิการ ประเมิินประสิิทธิิภาพของผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการภายหลัังการส่่งมอบแต่่ละครั้้�ง และรายปีี และ
จััดทำำ�บััญชีีรายชื่่�อผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการที่่�ผ่่านเกณฑ์์การพิิจารณา (Approved Supplier List) ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึงปััจจััยในเรื่่�องต่่างๆ อาทิิ คุุณภาพ
ของสิินค้้า/ บริิการ  ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ของผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการจากงานที่่�ผ่่านมา สถานะการเงิิน ประวััติิการถููกร้้องเรีียน/ ฟ้้อง
ร้้อง ชื่่�อเสีียงและความน่่าเชื่่�อถืือ บริิการหลัังการขาย และความปลอดภััยในเรื่่�องข้้อมููลของบริิษััท เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างปกติิ
บริิษััทจะตรวจสอบราคากัับผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการอย่่างน้้อย 3 ราย เพื่่�อเปรีียบเทีียบและคััดเลืือกผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการที่่�เหมาะสมที่่�สุด ส่
ุ ่วนกรณีี
การจััดซื้้�อจััดจ้้างแบบต่่อเนื่่�องหรืือกรณีีฉุุกเฉิิน บริิษััทจะสอบถามราคาจากผู้้�ขาย/ ผู้้�ให้้บริิการที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมจากบััญชีีรายชื่่�อผู้้�ชาย/ ผู้้�ให้้
บริิการที่่�ผ่่านเกณฑ์์การพิิจารณาอย่่างน้้อย 1 ราย และเจรจาต่่อรองราคา
บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมดููแลมิิให้้มีีการนำำ�ข้้อมููลความลัับของคู่่�ค้้าไปเปิิดเผยหรืือนำำ�ไปใช้้เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยวิิธีีการที่่�ผิิดกฎหมาย
และบริิษััทจะไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนบุุคคลหรืือองค์์กรใดๆ ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจผิิดกฎหมายหรืือเป็็นภััยต่่อสัังคมและความมั่่�นคงของประเทศ
หรืือกิิจกรรมใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกฎกติิกาและจริิยธรรม และมีีระบบการควบคุุมดููแลมิิให้้มีีการดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อให้้ได้้มาหรืือใช้้ข้้อมููลความ
ลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่งทางการค้้าโดยวิิธีีการที่่�ผิิดกฎหมาย และไม่่ทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าหรืือกล่่าวหาในทางร้้ายโดยปราศจาก
มููลความจริิง
การพยายามเพิ่่ม� ยอดขายโดยให้้ร้า้ ยสิินค้้าและบริิการของบริิษัทั อื่่น� ถืือเป็็นการขััดต่อ่ นโยบายของบริิษัทั เนื่่อ� งจากบริิษัทั มีีเป้้าหมาย
ในการขยายธุุรกิิจด้ว้ ยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีีกว่่า
บทบาท การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ทำำ�หน้้าที่่ใ� นฐานะพลเมืืองที่่�ดี ส่
ี ง่ เสริิมการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยโดยมีีพระมหากษััตริิย์เ์ ป็็นประมุุข และวางตััวเป็็นกลาง
ทางการเมืือง โดยพนัักงานมีีสิิทธิิและเสรีีภาพทางการเมืือง ซึ่่�งถืือเป็็นสิิทธิิส่่วนตััว  แต่่ห้้ามมิิให้้พนัักงานใช้้สิิทธิิหรืือสนัับสนุุนทางการเมืืองใน
นามของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ
บริิษัทั ปฏิิบััติิหรืือควบคุุมให้้มีีการปฏิิบััติิตาม ข้้อกำำ�หนด และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด เปิิดเผยนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่น�
ต่่อสาธารณชน ไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนบุุคคลหรืือองค์์กรใดๆ ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจผิิดกฎหมาย เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอรััปชั่่�น หรืือเป็็นภััย
ต่่อสัังคมและความมั่่�นคงของประเทศ ไม่่ดำำ�เนิินธุุรกิิจใดๆ ที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้ชุุมชน สัังคมส่่วนรวมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้รัับความเสีียหาย และไม่่สร้้าง
ผลกำำ�ไรบนภาระของสัังคม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทยึึดมั่่�นในการประสานประโยชน์์ขององค์์กร พนัักงาน ลููกค้้าและผู้้�ถืือหุ้้�นให้้สอดคล้้องกัับประโยชน์์ของการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ของประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการเติิบโตควบคู่่�กัับการสนัับสนุุนการนำำ�เอาความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญในด้้านธุุรกิิจของบริิษััท และพนัักงาน อาทิิ ด้้าน
การบริิหารจััดการ การวางระบบ และกฎหมาย เป็็นต้้น ไปใช้้เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคมส่่วนรวม
บริิษััทส่่งเสริิมให้้มีีการให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมแก่่พนัักงาน เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกของความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคมส่่วนรวม และ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง รวมถึึงรณรงค์์และสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้แก่่พนัักงานในการอนุุรัักษ์์และการ
ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานต่่างๆ อย่่างชาญฉลาดและมีีประสิิทธิิภาพ  และสนัับสนุุนให้้บุุคลากรเป็็นอาสาสมััครหรืือมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทาง
สัังคมและงานสาธารณกุุศล  
บริิษัทั ได้้จัดสรร
ั
งบประมาณเพื่่อ� ช่่วยเหลืือชุุมชน สัังคมและสาธารณกุุศลอย่่างเหมาะสมโดยจะไม่่จำำ�กััดอยู่่�แต่่โครงการและกิิจกรรมที่่�
เอื้้�อประโยชน์์ทางภาษีีเท่่านั้้น�  มีีส่ว่ นร่่วมทางสัังคมในการให้้การสนับั สนุุนและส่่งเสริิมกิิจกรรมที่่�ธำำ�รงไว้้ซึ่ง่� ขนบธรรมเนีียมประเพณีีและวััฒนธรรม
อัันดีีงาม ตลอดจนปฏิิบััติิตนเป็็นศาสนิิกชนที่่�ดีใี นการให้้การอุปถั
ุ มั ภ์์กิิจกรรมทางศาสนาอย่่างสม่ำำ��เสมอ และส่่งเสริิมให้้ชุมุ ชนโดยรอบของบริิษัทั
และชุุมชนต่่างๆ มีีความเข้้มแข็็ง สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความสุุข และอยู่่�ร่่วมกัันอย่่าง
เป็็นสุุข (รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ปรากฏตามรายงานความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคม)
	ช่่องทางการแจ้้งข้้อมููลหรืือข้้อร้้องเรีียน
บริิษััทมีีช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสในประเด็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�
บกพร่่อง การกระทำำ�ผิิดกฎหมาย ผิิดจรรยาบรรณ พฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นหรืือประพฤติิมิิชอบของบุุคคลในองค์์กร โดย
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ สามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับบริิษััทผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การติิดต่่อผ่่านจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์มายัังบริิษััท
ได้้โดยตรงที่่�อีีเมล์์ ir.seg@segroup.co.th (แผนกงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์) หรืือศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียนของบริิษััท (ศููนย์์ดููแลลููกค้้า โทร.1726)
นอกจากนี้้�พนัักงานของบริิษััทสามารถติิดต่่อมายััง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผ่่านทางช่่องทาง Tell Cho หรืือประธานกรรมการตรวจสอบ
หรืือหััวหน้้าสำำ�นัักตรวจสอบภายในได้้โดยตรง โทร. 0 2631 1311 ต่่อ 5830 อีีเมล์์ wristelblower@segroup.co.th เพื่่�อแจ้้งเบาะแสหรืือ
ข้้อร้้องเรีียนจากการกระทำำ�ผิิด
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นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทมีีเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ โดยยึึดถืือปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงระเบีียบข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของ
ประเทศไทยอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องดัังนี้้�
บริิษัทั มีีการกำำ�หนดนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น� เพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีแนวทางในการปฏิิบััติิงานและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างโปร่่งใส และพััฒนาสู่่�องค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืน โดยบริิษััทห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนติิดสิินบน ตอบแทน หรืือให้้เงิิน
แก่่บุุคคล เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ หรืือบริิษััทห้้างร้้านใด เพื่่�อรัับประโยชน์์ทางธุุรกิิจที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือเพื่่�อมีีอิิทธิิพลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตามถ้้า
มีีการจ่่ายเงิินหรืือให้้ของขวััญ (รวมถึึงสัันทนาการ) แก่่เจ้้าหน้้าที่่� กรรมการ พนัักงาน หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรของรััฐหรืือองค์์กรที่่�อยู่่�ใน
ความควบคุุมของรััฐ กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััท ซึ่่�งนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทนี้้�รวม
ถึึงการห้้ามมิิให้้มีีการเรีียกร้้อง ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับการคอร์์รััปชั่่�นเพื่่�อประโยชน์์ของตนเอง ครอบครััว เพื่่�อน และคนรู้้�จััก
บริิษััทจะไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมใดที่่�ผิิดกฎหมาย เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น หรืือเป็็นภััยต่่อสัังคมและ
ความมั่่�นคงของประเทศ
นอกจากนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานและสมาชิิกในครอบครััวจะต้้องไม่่รัับของขวััญ การสัันทนาการที่่�มากหรืือบ่่อยเกิินไป รวม
ทั้้�งสิ่่�งตอบแทนอื่่น� ใดที่่�ถืือว่่ามีมูี ลู ค่่ามากเกิินปกติิจากบุุคคลหรืือบริิษัทั ห้้างร้้านอื่่น� ที่่�บริิษัทั ประกอบธุุรกิิจหรืือจะประกอบธุุรกิิจด้ว้ ย เพื่่อ� มุ่่�งหวััง
ประโยชน์์ทางธุุรกิิจกัับทางบริิษััททั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
บริิษััทกำำ�หนดให้้ทุุกฝ่่ายงานดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการตามมาตรฐานสากลอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�   บริิษััทได้้
กำำ�หนดให้้ทุุกฝ่่ายงานจััดทำำ�แบบประเมิินความเสี่่�ยงด้้วยตนเองเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น   โดยกำำ�หนดรููปแบบการคอร์์รััปชั่่�นเพื่่�อใช้้ประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิดขึ้้�น   ให้้ทุุกฝ่่ายงานรายงานข้้อมููลความเสี่่�ยงต่่อฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการและสำำ�นัักกำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อสอบทานวิิเคราะห์์และจััดทำำ�รายงานเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท เพื่่�อให้้
สามารถติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถเตรีียมพร้้อมในการรองรัับความ
เสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
การกำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิในการให้้และรัับของขวััญ ค่่ารับั รอง หรืือค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ กัับบุุคคลภายนอก เพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานของบริิษััทมีีหลัักปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการปฏิิบััติิงาน สอดคล้้องกัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินการทั้้�งในด้้านการรัับและการให้้ต้้องเป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล มีีมููลค่่าเหมาะสม และไม่่มีีลัักษณะที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การให้้
หรืือรัับสิินบน
บริิษัทั สื่่อ� สารนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น�  ระเบีียบปฏิิบััติิที่่เ� กี่่�ยวข้้อง และชี้้แ� จงบทบาทหน้้าที่่ข� องพนัักงานในการชี้้�เบาะแสกรณีีพบเห็็น
การกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายคอร์์รัปชั่่
ั �น รวมถึึงการปกป้้องคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส และการจะไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษหรืือให้้ผลทางลบต่่อผู้้�ที่่�ปฏิเิ สธการ
คอร์์รััปชั่่�น แม้้ว่่าการกระทำำ�นั้้�นจะทำำ�ให้้บริิษััทสููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ โดยสื่่�อสารไปยัังกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานผ่่านระบบอิินทราเน็็ต
ของบริิษัทั  การเชิิญผู้้�บริิหารของบริิษัทั รัับฟัังและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในหััวข้อ้ Anti-Corruption การจััดชี้้แ� จงนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น�
ให้้แก่่หน่่วยงานต่่างๆ และบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีการฝึ
ี
กึ อบรมพนัักงานผ่่านทาง E-Learning ในหััวข้อ้ นโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น� พร้้อมแบบทดสอบ
เพื่่อ� ประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจ โดยใช้้เป็็นสื่่อ� ในการอบรมปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่  และใช้้เพื่่อ� ทบทวนความรู้้�ความเข้้าใจของกรรมการ ผู้้�บริิหาร 
พนัักงานทุุกคนในเรื่่�องการปฏิิบััติิเพื่่�อต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น โดยจะจััดให้้มีีการฝึึกอบรมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีการสื่อ่� สารนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น� ไปยัังบริิษัทั ย่่อยอีีกด้ว้ ยสำำ�หรัับการสื่่อ� สารไปยัังสาธารณชนและผู้้�มีีส่ว่ น
ได้้เสีียต่่างๆ บริิษััทสื่่�อสารนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นผ่่านหลายช่่องทาง เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษััท รายงานประจำำ�ปีี และรายงานความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม เพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์ของบริิษััทในการให้้บริิการบนหลัักธรรมาภิิบาลและต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่
บริิษััทได้้ขอความร่่วมมืือพนัักงานส่่ง e-card ไปยัังคู่่�ค้้าและลููกค้้าให้้ทราบทั่่�วกััน เพื่่�ออวยพรปีีใหม่่และขอความร่่วมมืืองดให้้ของขวััญในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่หรืือโอกาสอื่่�นใดแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทในบริิษััทและบริิษััทย่่อย
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

การเปิิดเผยสารสนเทศเป็็นหนึ่่�งในหลัักการที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการเปิิด
เผยข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส ครบถ้้วน รวดเร็็ว และทัันเวลา
บริิษัทั เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารที่่สำ� ำ�คััญทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้อ้ มููลทางการเงิินอย่่างถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน ทัันเวลา และโปร่่งใส 
ผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  รายงานประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ 
และสื่่�อมวลชน (แล้้วแต่่กรณีี) อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสารอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทมีีขั้้�นตอนที่่�ชััดเจนในการเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งในกรณีีปกติิและกรณีีเร่่งด่่วน สำำ�หรัับข้้อมููลทางการเงิิน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและนััก
ลงทุุนได้้รัับข้้อมููลที่่�รวดเร็็ว  บริิษััทเปิิดเผยงบการเงิินฉบัับสอบทาน และเปิิดเผยบทวิิเคราะห์์การดำำ�เนิินงานโดยฝ่่ายจััดการ  (Management
Discussion and Analysis) และเอกสารนำำ�เสนอผลประกอบการ (Performance Update) เป็็นรายไตรมาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทราบ
ทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยบริิษััทไม่่เคยมีีประวััติิการส่่งรายงานทางการเงิินล่่าช้้า
ข้้อมููลต่่างๆ ของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ที่่�ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนรวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนแล้้วจะเผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ซึ่่�ง
บริิษััทได้้ปรัับปรุุงหน้้าเว็็บไซต์์เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้โดยสะดวก  และได้้รัับประโยชน์์มากที่่�สุุดจากข้้อมููลที่่�มีีทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ และมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในปีี 2563 บริิษััทมีีแผนการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ได้้พบและให้้ข้้อมููลต่่อนัักวิิเคราะห์์ ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั้้�งในและ
ต่่างประเทศในโอกาสต่่างๆ ดัังนี้้�
		• การเข้้าพบเพื่่�อสััมภาษณ์์ตััวต่่อตััว (One-on-One Meeting)
		• การประชุุมทางโทรศััพท์์ (Conference Call)
		• การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ (Analyst Meeting)
		• การเข้้าร่ว่ มประชุุมนัักลงทุุน (Investor Conference) ในประเทศ
		• การเดิินทางไปพบผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน (Roadshow) ต่่างประเทศ
		• แถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน (Press Conference)
		• บริิษััทจดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day)
และอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายขิิองบริิษััทและตามความเหมาะสม
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทต่่อรายงานทางการเงิิน ซึ่่�งลงนามโดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมถึึงดููแลให้้มีการ
ี เปิิดเผยการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทไว้้ในแบบ 56-1
รายงานประจำำ�ปีี และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์กับั นัักลงทุุนและคอยดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นประเภทสถาบััน   และ รายย่่อย นัักวิเิ คราะห์์
หลัักทรััพย์ รว
์ มถึึงผู้้�ที่่�สนใจในข้้อมููลของบริิษััท
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััท ได้้แก่่
ชื่่�อ
:
นายอานนท์์  ชนไมตรีี
โทรศััพท์์
:
0-2631-1311 ต่่อ 5094
อีีเมล์์
:
ir.seg@segroup.co.th
เว็็บไซต์์
:
http://www.segroup.co.th/
ที่่�อยู่่�สำำ�หรัับติิดต่่อ :
บริิษััท  เครืือไทย  โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
เลขที่่� 315 ชั้้�น 12 อาคารอาคเนย์์ (สีีลม) ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััทได้้กำำ�หนดจรรยาบรรณสำำ�หรัับนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมหลัักการด้้านจริิยธรรมและการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎ
เกณฑ์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ในด้้านการเปิิดเผยและการรัักษาความลัับของงบการเงิินและ
ข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งบริิษััทได้้เปิิดเผยรายละเอีียดของจรรยาบรรณสำำ�หรัับนัักลงทุุนสััมพัันธ์์บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้สนัับสนุุนให้้นัักลงทุุนสััมพัันธ์์มีีความรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและเข้้าร่่วมกิิจกรรมของชมรมนััก
ลงทุุนสััมพัันธ์์เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้� ประสบการณ์์ แนวทางปฏิิบััติิ และสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างบริิษััทจดทะเบีียน

การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและงบการเงิินของบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณา คััดเลืือก  เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความอิิสระและ
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว 
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2562 ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 ได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นชอบกัับข้้อเสนอของคณะ
กรรมการตรวจสอบและเห็็นสมควรเสนอให้้ที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติิั แต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2562
โดยเสนอให้้แต่่งตั้้�งบริิษััท  เคพีีเอ็็มจีี ภูมิิู ไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นบริิษััทผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ด้้วยเหตุุผลเนื่่�องจากมีีความเป็็นอิิสระและมีี
ความพร้้อมในการรัับงานเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีและทีีมงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจและประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
และมาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจบริิษััทพาณิิชย์์และธุุรกิิจตลาดทุุนเป็็นอย่่างดีี  
ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (รายละเอีียดของค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
สำำ�หรัับปีี 2562 ปรากฏในหััวข้้อค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี) ในปีีที่่�ผ่่านมางบการเงิินของบริิษััทได้้รัับการรัับรองโดยไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้�สอบ
บััญชีี

ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้้างกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการทั้้�งสิ้้�น 12 คน แบ่่งเป็็นกรรมการอิิสระ 4 คน  กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร  4 คน และ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 4 คน ซึ่่�งมีีความหลากหลายทั้้�งในเรื่่�องทัักษะวิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน และเพศ และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษัทั ได้้แต่่งตั้ง้� กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารเป็็นประธานกรรมการบริิษัทั โดยประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารไม่่ได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกััน  
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการดููแลและสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่�ตาม
ทิิศทางและกลยุุทธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม ประธานกรรมการมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ
บริิษััท หน้้าที่่�ของประธานกรรมการอย่่างน้้อยครอบคลุุมในเรื่่�องต่่างๆ ได้้แก่่
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

(1) กำำ�กัับ ติิดตาม และดููแลให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
(2) ดููแลให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(3) กำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยหารืือร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และมีีมาตรการที่่�ดููแลให้้เรื่่�องสำำ�คััญได้้
ถููกบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม
(4) จััดสรรเวลาในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและมากพอที่่�กรรมการจะอภิิปราย
ประเด็็นสำำ�คััญกัันอย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกััน และส่่งเสริิมให้้กรรมการใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�รอบคอบและให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
(5) เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั
และฝ่่ายจััดการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารเป็็นหััวหน้้าของฝ่่ายจััดการ มีหี น้้าที่่รั� บั ผิิดชอบการบริิหารจััดการธุุรกิิจประจำำ�วัันของบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจฯ ให้้สำำ�เร็็จลุลุ่ ว่ ง และวางแผนการดำำ�เนิินงานและกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ตามที่่�ได้้รับั อนุุมัติิจาก
ั
คณะ
กรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทจะไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องในภาระหน้้าที่่�ของฝ่่ายจััดการหรืือในการนำำ�นโยบายของคณะกรรมการบริิษััทไปใช้้ในทาง
ปฏิิบััติิ โดยความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการเป็็นไปในรููปแบบการทำำ�งานร่่วมกััน
กรรมการอิิสระ
บริิษััทได้้กำำ�หนดคำำ�นิิยามของกรรมการอิิสระไว้้เข้้มงวดกว่่าข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ดัังนี้้�
(1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
(2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวทั้้�งในปััจจุบัุ ันและในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา ทั้้�งนี้้�ลักษ
ั ณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีี
ที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษา ของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
(3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�
น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็น
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
(4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�
มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท   เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลักษ
ั ณะดัังกล่่าวทั้้�งในปััจจุบัุ ันและในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ  หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน
การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทหรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีก
ฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์ที่่์ �มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทหรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาท ขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณ
ภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว  ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
(5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััท
ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักษ
ั ณะดัังกล่่าวทั้้ง� ในปััจจุบัุ นั และในช่่วง 2 ปีีที่่ผ่� า่ นมา
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(6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่ง� ได้้รับั
ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีี
ลัักษณะดัังกล่่าวทั้้�งในปััจจุุบัันและในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
(7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัทั  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิิน
ร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
(9) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท  
ภายหลัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีลักษ
ั ณะเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ข้้อที่่� (1) - (9) แล้้ว กรรมการอิิสระอาจได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้้ตัดสิิ
ั นใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั   บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยมีีการตััดสิินใจในรููปแบบขององค์์คณะ (Collective decision) ได้้
	คณะกรรมการชุุดย่่อย
บริิษัทั มีีคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย 5 ชุุดที่่อ� ยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการบริิษัทั  ทำำ�หน้้าที่่ช่� ว่ ยศึึกษาและกลั่่�นกรองเป็็นการ
เฉพาะในด้้านต่่างๆ คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�อยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริิหาร  คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิ
บาล  โดยมีีรายละเอีียดของขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�ระบุุไว้้ในหััวข้้อคณะกรรมการ
บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั
บทบาท หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั รวมถึึงเรื่่อ� งที่่�เป็็นอำำ�นาจดำำ�เนิินการ/ อำำ�นาจอนุุมัติิั ของคณะกรรมการบริิษัทั มีีราย
ละเอีียดปรากฏในข้้อคณะกรรมการบริิษััท
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีชื่่�อเสีียงที่่�ดีี ดัังนั้้�นการดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความน่่าเชื่่�อถืือที่่�ลููกค้้า ผู้้�ร่่วมงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชนทั่่�วไปมีีต่่อบริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร เจ้้าหน้้าที่่� และพนัักงานทุุกคนที่่�พึึง
ปฏิิบััติิ กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนต้้องยึึดถืือและปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ และนโยบายต่่างๆ ที่่�กำำ�กัับหรืือใช้้กัับธุุรกิิจของ
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ปฏิิบััติิตามมาตรฐานและดำำ�เนิินธุุรกิิจด้ว้ ยความมีีจริิยธรรม โดยยึึดถืือหลัักของการให้้บริิการที่่มี� มี าตรฐานและยึึดมั่่�นใน
คุุณธรรม เพราะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ อยู่่�บนพื้้�นฐานของความไว้้วางใจและความเชื่่�อถืือจากลููกค้้าและประชาชนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติิจรร
ั
ยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Guidelines for Business Conduct) เพื่่อ� ให้้กรรมการ เจ้้าหน้้าที่่�
และพนัักงานของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ มีีกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�มีีมาตรฐานร่่วมกัันและยึึดมั่่�นในคุุณธรรม จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�ม
ธุุรกิิจฯ ระบุุหลัักการที่่�สำำ�คััญในเรื่่�องต่่างๆ ประกอบด้้วย
1) ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2) การหาผลประโยชน์์จากบริิษััท
3) หน้้าที่่�ในการรัักษาความลัับ
4) การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม
5) การเคารพผู้้�อื่่�น
6) การรัักษาข้้อมููลและทรััพย์สิิ์ นของบริิษััท
7) การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
8) การสื่่�อสารที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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9) หน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณ
โดยบริิษัทั ได้้มีการสื่
ี
อ่� สารและเผยแพร่่จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่า่ นระบบอิินทราเน็็ตของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้พนักั งานและผู้้�บริิหาร
ได้้รัับทราบและส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิ 
	ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เกิิดขึ้้�นเมื่่อ� ผลประโยชน์์ของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่ง� มีีความขััดแย้้งหรืือคาดว่่าจะมีีความขััดแย้้งไม่่ว่า่ ทางใด
ทางหนึ่่�งกัับผลประโยชน์์โดยรวมของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในหลายรููปแบบในธุุรกิิจต่่างๆ ของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ
คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายเรื่่�องการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรซึ่่�งบัังคัับใช้้กัับบริิษััทและ
บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจฯ
กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษัทั  ต้้องหลีีกเลี่่�ยงการมีีส่ว่ นร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรมใดๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ซึ่่�งสื่่�อความไม่่เหมาะสม ผิิดจริิยธรรมหรืือทำำ�ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจฯ เสีียเชื่่�อเสีียงได้้ รวมทั้้�งหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรม ผลประโยชน์์ หรืือการเข้้า
ร่่วมใดๆ ที่่�อาจกระทบการใช้้วิิจารณญาณและความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตน หรืือทำำ�ให้้บริิษััท ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น และประชาชนทั่่�วไป
ไม่่ได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
บริิษััทจะไม่่ทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เว้้นแต่่ธุุรกรรมดัังกล่่าวดำำ�เนิินการภายใต้้กฎหมาย กรอบจริิยธรรม หรืือ
ดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�
		• เป็็นธุุรกรรมที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับลููกค้้า หรืือจำำ�เป็็นและเป็็นประโยชน์์ต่่อลููกค้้าในสถานการณ์์ ขณะนั้้�น
		• เป็็นการทำำ�ธุุรกรรมในลัักษณะที่่�เป็็นธรรมเนีียมทางค้้าปกติิเสมืือนเป็็นการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลทั่่�วไปที่่�มิิได้้มีี ความเกี่่�ยวข้้อง
กัันเป็็นพิิเศษ (At Arm’s Length Transaction)
		• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกำำ�หนดให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยต้้องปฏิิบััติิก่่อนการทำำ�ธุุรกรรม เพื่่�อ
ให้้มีีความโปร่่งใสหรืือเป็็นธรรมกัับลููกค้้า
การประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทมีีการกำำ�หนดวัันประชุุมและกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมประจำำ�สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าใน
แต่่ละปีี โดยเลขานุุการบริิษัทั จะแจ้้งกำำ�หนดวัันประชุุมและระเบีียบวาระการประชุุมประจำำ�สำำ�หรัับการประชุุมทั้้�งปีีให้้กรรมการทราบล่่วงหน้้าตั้ง้� แต่่
ในช่่วงปลายปีีก่่อนการประชุุมในปีีถััดไป เพื่่�อให้้กรรมการสามารถจััดสรรเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้ โดยทั่่�วไปการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
จะจััดขึ้้�นในทุุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือนััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพิ่่�มเติิมตามความเหมาะสมได้้ โดย
กรรมการแต่่ละคนควรเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อยร้้อยละ 75 ของจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมที่่�จัดขึ้้
ั �นในแต่่ละปีี
จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั มีีความสอดคล้้องกัับภาระ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั โดย
ไม่่ควรน้้อยกว่่า 6 ครั้้�งต่่อปีี ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างปีี 2562 ที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมร่่วมกัันทั้้�งสิ้้�น 10 ครั้้�ง
เลขานุุการบริิษัทั รัับผิิดชอบในการจััดประชุุมและส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม ระเบีียบวาระการประชุุม และเอกสารประกอบการประชุุมไปยััง
กรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า  7 วัันก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาในการพิิจารณาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม
ยกเว้้นมีีเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน โดยกรรมการแต่่ละคนสามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมได้้จากเลขานุุการบริิษัทั และมีีความเป็็นอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่อ� ง
เข้้าสู่่�วาระการประชุุมได้้  ทั้้�งนี้้� ระเบีียบวาระการประชุุมจะระบุุอย่่างชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ เพื่่�ออนุุมััติิ  หรืือเพื่่�อพิิจารณา และวาระ
ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ�
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท การดำำ�เนิินการประชุุมจะเรีียงลำำ�ดัับความสำำ�คััญ คืือ เรื่่�องสืืบเนื่่�อง เรื่่�องเพื่่�อพิิจารณา และเรื่่�อง
เพื่่�อทราบ เพื่่�อให้้กรรมการใช้้เวลาในการประชุุมให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และประธานกรรมการได้้จััดสรรเวลาการประชุุมไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่าย
จััดการจะนำำ�เสนอรายงานและกรรมการจะอภิิปรายปััญหาสำำ�คััญอย่่างรอบคอบ โดยภายหลัังการประชุุมมีีการจััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรซึ่่�งได้้รัับการรัับรองจากคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง พร้้อมให้้คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตรวจสอบได้้   
นอกจากนี้้� ประธานกรรมการยัังสนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและ
สร้้างความคุ้้�นเคยกัับคณะกรรมการบริิษัทั และบริิษัทั ยัังเปิิดโอกาสให้้กรรมการสามารถขอข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่ม� เติิมจากประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร 
เลขานุุการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงคนอื่่�นได้้ภายในขอบเขตนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้  
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การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษัทั มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั เข้้าร่่วมสััมมนาและอบรมหลัักสููตรที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามแผนกำำ�หนดไว้้กัับสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย สมาคมบริิษััทไทย หรืือสถาบััน
อิิสระอื่่�นๆ เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�องและนำำ�ความรู้้�มาใช้้ประโยชน์์กัับบริิษััทและบริิษััทย่่อยต่่อไป 
ในปีี 2562 มีีวางแผนการพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�งภายในและภายนอก เพื่่อ� เข้้ารับั การอบรมในหลัักสูตรที่่
ู ส� มาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  รวมถึึงหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลอื่่�นๆจััดขึ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับทราบถึึงแผนการพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นระยะๆ โดยในรอบปีีที่่�ผ่่านมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 8/2562 ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่อ� วัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2562 ได้้รับั ทราบแผนการอบรมหลัักสูตรที่่
ู เ� กี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่ข� องกรรมการ
และผู้้�บริิหารของกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ประจำำ�ปีี 2563
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นของกรรมการ
บริิษััทตระหนัักถึึงคุุณค่่าของประสบการณ์์ที่่�กรรมการได้้รัับจากการเป็็นกรรมการที่่�หน่่วยงานอื่่�น อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้กรรมการที่่�
เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้มีีเวลาในการทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่� การดำำ�รงตำำ�แหน่่งภายนอกบริิษััทจะต้้องอยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขว่่าจะไม่่ทำำ�ให้้เสีียการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััท
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการของบริิษัทั สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างในบริิษััทอื่่�นได้้อีีกไม่่เกิิน 5 กลุ่่�มธุุรกิิจ โดยการเป็็นประธานกรรมการ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามในบริิษัทั ข้้างต้้น หากเป็็นในบริิษัทั ที่่�มิิใช่่กลุ่่�มธุุรกิิจ ให้้นับั แต่่ละบริิษัทั เป็็นหนึ่่ง�
กลุ่่�มธุุรกิิจ ซึ่่�งข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวมีีความสอดคล้้องกัับประกาศของบริิษััทแห่่งประเทศไทย ที่่� สนส. 13/2552 ลงวัันที่่� 9 กรกฎาคม 2552 อีีก
ทั้้�งหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ยัังกำำ�หนดว่่ากรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารไม่่ควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� ที่่อ� ยู่่�นอก
กลุ่่�มธุุรกิิจฯ มากกว่่า 2 แห่่ง
กรรมการของบริิษััทไม่่สามารถเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเข้้าเป็็นกรรมการในบริิษััทเอกชนหรืือบริิษััทมหาชนอื่่�นๆ ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีี
สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
ก่่อนที่่�กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทจะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� หรืือพนัักงานของธุุรกิิจอื่่�น กรรมการคนดัังกล่่าว
จะต้้องได้้รัับอนุุญาตจากบริิษััท และในกรณีีที่่�กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษััทอื่่�นที่่�จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  จะต้้องได้้รับั อนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการบริิหารของบริิษัทั ก่่อน เพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่อ� าจเกิิดขึ้้�น
กรรมการเข้้าใหม่่ทุกุ คนต้้องเปิิดเผยกิิจกรรมและผลประโยชน์์ภายนอกบริิษัทั เมื่่อ� เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั และกรรมการ
ทุุกคนมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานกิิจกรรมรวมถึึงแจ้้งเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล (ถ้้ามีี) ที่่�เกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ภายนอกบริิษััทให้้บริิษััททราบ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นของผู้้�บริิหาร
บริิษััทตระหนัักถึึงคุุณค่่าของประสบการณ์์ที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทได้้รัับจากการเป็็นกรรมการที่่�หน่่วยงานอื่่�น อย่่างไร
ก็็ตาม เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทได้้มีีเวลาในการทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่� การดำำ�รงตำำ�แหน่่งภายนอกบริิษััทจะต้้องอยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขว่่า
จะไม่่ทำำ�ให้้เสีียการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อบริิษััท
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั กำำ�หนดให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารของบริิษัทั สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ กรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างในบริิษััทอื่่�นได้้อีีกไม่่เกิิน 5 กลุ่่�มธุุรกิิจ  โดยการเป็็นประธาน
กรรมการ กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามในบริิษััทข้้างต้้น หากเป็็นในบริิษััทที่่�มิิใช่่กลุ่่�มธุุรกิิจ  ให้้นัับแต่่ละบริิษััทเป็็น
หนึ่่�งกลุ่่�มธุุรกิิจ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารของบริิษัทั ไม่่สามารถเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเข้้าเป็็นกรรมการในบริิษัทั เอกชนหรืือบริิษัทั มหาชนอื่่น� ๆ ซึ่่ง� ประกอบ
กิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท
ก่่อนที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทจะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เจ้้าหน้้าที่่� หรืือพนัักงานของธุุรกิิจอื่่�น ผู้้�บริิหารคนดัังกล่่าว
จะต้้องได้้รับั อนุุญาตเป็็นลายลัักษณ์อั์ กษรจากสำ
ั
ำ�นัักกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษัทั และในกรณีีที่่ปร
� ะธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารหรืือกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ของบริิษัทั จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษัทั อื่่น� ที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  จะต้้องได้้รับั อนุุมัติิจาก
ั
คณะกรรมการ
บริิหารของบริิษััทก่่อน เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

เมื่่อ� เข้้าเป็็นพนัักงานของบริิษัทั  ผู้้�บริิหารระดัับสููงทุุกคนต้้องเปิิดเผยกิิจกรรมและผลประโยชน์์ภายนอกบริิษัทั และมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งรายงาน
กิิจกรรมรวมถึึงแจ้้งเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล (ถ้้ามีี) ที่่�เกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ภายนอกบริิษััทให้้บริิษััททราบ
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิหน้้าที่่ข� องกรรมการใหม่่ จึึงได้้จัดั ให้้มีการ
ี แนะนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของ
กลุ่่�มธุุรกิิจฯ โครงสร้้างบริิษััทย่่อยและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้กรรมการใหม่่มีีความเข้้าใจทั้้�งวิิธีีการทำำ�งานและโครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ระหว่่างกััน นอกจากนี้้� ยัังให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ โดยฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทเป็็นหน่่วยงานที่่�รัับ
ผิิดชอบในการจััดเตรีียมเอกสารสำำ�หรัับกรรมการใหม่่ ประกอบด้้วยรายงานประจำำ�ปีี พันั ธกิิจ วิิสัยั ทััศน์์ ค่านิิ
่ ยมองค์์กร รายละเอีียดการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท ข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิของบริิษััท คู่่�มืือสำำ�หรัับกรรมการ และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับข้้อ 17  ของบริิษััทว่่าในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อย
1 ใน 3 ถ้้าจำำ�นวนกรรมการแบ่่งออกเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ให้้กรรมการออกในจำำ�นวนที่่�ใกล้้เคีียงกัับ 1 ใน 3 ที่่�สุด 
ุ และกรรมการซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
อาจได้้รัับเลืือกให้้กลัับเข้้ามารัับตำำ�แหน่่งได้้อีก  จึึ
ี งทำำ�ให้้วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการมีีอายุุเฉลี่่�ย 3 ปีี
บริิษััทไม่่กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการของบริิษััท เพื่่�อมิิให้้บริิษััทสููญเสีียโอกาสในการแต่่งตั้้�งกรรมการซึ่่�งมีีความรู้้� 
ความสามารถ และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญสำำ�หรัับความสำำ�เร็็จในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
แผนพััฒนาเพื่่�อทดแทนตำำ�แหน่่งงาน
คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนรัับผิิดชอบกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการมีการกำ
ี
ำ�หนด
นโยบายการวางแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานเพื่่�อดำำ�เนิินการสรรหาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไปรวม
ถึึงประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารต่่อคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทมีีความต่่อเนื่่�องและสอดคล้้องกัับนโยบายและ
มาตรฐานของสถาบัันการเงิิน
แผนพััฒนาเพื่่�อทดแทนตำำ�แหน่่งงานของบริิษััทประกอบด้้วยขั้้�นตอนต่่างๆ ได้้แก่่
1) การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งงานหลััก
2) หลัักเกณฑ์์การคัดสรรผู้้�มี
ั
ีคุุณสมบััติิเหมาะสมมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน
3) วิิธีีการประเมิินความพร้้อมของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
4) การพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
5) การติิดตามและประเมิินผลความต่่อเนื่่�อง
โดยฝ่่ายจััดการได้้มีีการรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีีเกี่่�ยวกัับแผนพััฒนาเพื่่�อทดแทนตำำ�แหน่่งงาน
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายคณะ
คณะกรรมการบริิษัทั จััดทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษัทั ทั้้�งคณะเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และรายงานผลการประเมิิน
ต่่อคณะกรรมการบริิษัทั   เพื่่อ� ให้้ทราบว่่าในระยะเวลา 1 ปีีที่่ผ่� า่ นมามีีการปฏิิบััติิงานครบถ้้วน เหมาะสมตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และเป็็นไปตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีหรืือไม่่อย่่างไร และนำำ�ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานมาปรัับปรุุงแก้้ไขในปีีต่่อไป ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�รวบรวม
และสรุุปผลให้้ที่่�ประชุุมทราบ
แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทได้้พััฒนามาจากแบบประเมิินตนเองของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยได้้มีีการ
ปรัับปรุุงเนื้้�อหาให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับลัักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริิษััท หััวข้้อการประเมิินแบ่่งออกเป็็น 6 หััวข้้อหลััก ประกอบ
ด้้วย 1) ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ 2) ด้้านบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ 3) ด้้านการประชุุม
คณะกรรมการ 4) ด้้านการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ 5) ด้้านความสััมพัันธ์์กัับคณะผู้้�บริิหาร และ 6) ด้้านการพััฒนาตนเองของกรรมการ
ซึ่่�งแต่่ละหััวข้้อหลัักประกอบไปด้้วยหััวข้้อย่่อยต่่างๆ โดยแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 70 ข้้อ มีีระดัับคะแนนตั้้�งแต่่
0 - 4 จากไม่่เห็็นด้้วยอย่่างมากถึึงเห็็นด้้วยอย่่างมาก ซึ่่�งผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะประจำำ�ปีี 2562 มีีระดัับ 3.74
คะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุกหมวดเท่่ากัับ “ดีีเยี่่�ยม”
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การประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล
ในปีี 2562 คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล โดยมุ่่�งเน้้นการนำำ�ผลประเมิินไปใช้้
ประโยชน์์เพื่่�อการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินตนเองปีีละ 1 ครั้้�ง
แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคลได้้พััฒนามาจากแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ ซึ่่�งได้้มีีการปรัับปรุุงเนื้้�อหาให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับลัักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริิษััท หััวข้้อการประเมิินแบ่่งออกเป็็น
4 หััวข้้อหลััก ประกอบด้้วย 1) ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ 2) ด้้านการประชุุมของคณะกรรมการ 3) ด้้านการดำำ�เนิินการ
ตามบทบาทและความสามารถที่่�คาดหวััง 4) ด้้านสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานของกรรมการ ซึ่่�งแต่่ละหััวข้้อหลัักประกอบไปด้้วยหััวข้้อย่่อย
ต่่างๆ โดยแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทรายบุุคคลมีีจำำ�นวน 27 ข้้อ มีีระดัับคะแนนตั้้�งแต่่ 0 - 4 จากไม่่เห็็นด้้วยอย่่างมากถึึง
เห็็นด้้วยอย่่างมาก ซึ่่�งผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคลประจำำ�ปีี 2562 มีีระดัับ 3.80 คะแนนเฉลี่่�ยโดยรวมของทุุก
หมวดเท่่ากัับ “ดีีเยี่่�ยม”

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััทและบริิษััทย่่อย ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ภายใต้้กรอบของธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างสมดุุลทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� บริิษััทและบริิษััทย่่อย ตั้้�งมั่่�นที่่�จะดำำ�รงตนให้้เป็็นบริิษััท
ที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และสามารถบริิหารกิิจการให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคง
และเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคม บนพื้้�นฐานของจริิยธรรมและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดี รว
ี มทั้้�งสามารถสร้้างผลตอบแทนให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพโดยคำำ�นึึงผลกระทบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย ในทุุกด้้าน บริิษััทได้้จััดทำำ�นโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ได้้กำำ�หนดแนวทางในการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไว้้ในจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับ
ผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีีย ตั้้�งแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�สััญญา ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางการ
ค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม หลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญารวมถึึง
การต่่อต้้านการทุุจริิตทุกรู
ุ ูปแบบ ในหััวข้้อต่่างๆ ดัังนี้้�
1) การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง ด้้วยความสุุจริิต  เป็็นธรรม โปร่่งใส  เปิิดเผยข้้อมููลที่่�
สำำ�คััญ และสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งบริิษััท และบริิษััทย่่อยจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ และผลกระทบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นลููกค้้า คู่่�ค้้า
พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงมีีการแบ่่งปัันผลประโยชน์์อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
2) ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใต้้หลัักพื้้�นฐานทางจริิยธรรม เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�งนำำ�หลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมาเป็็นแนวทาง เพื่่�อรัักษาดุุลยภาพของการดำำ�เนิินงานทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ ชุุมชน สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจที่่�ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
3) การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และ
ความปลอดภััยในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ และระดัับภููมิิภาค รวมถึึงการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจที่่�เป็็นสากล โดย
กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิตนให้้อยู่่�ในกรอบของกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และต้้องไม่่มีีส่่วน
รู้้�เห็็น ช่่วยเหลืือหรืือกระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการละเมิิด ฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4) การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ไม่่สนับั สนุุนการดำำ�เนิินการที่่�มีลัี ักษณะเป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา โดยกำำ�หนดให้้กรรมการ 
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องปฏิิบััติิตนให้้อยู่่�ในกรอบของกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และต้้องไม่่มีส่ี ่วนรู้้�เห็็น ช่่วยเหลืือ หรืือ
กระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการละเมิิด ฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

5) การส่่งเสริิมให้้มีการ
ี ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีสิิทธิิภาพ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ส่่งเสริิมให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานทุุกระดัับในองค์์กรใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เหมาะสมและเพีียงพอ และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด รวมถึึงสื่่�อสาร ให้้ความรู้้� สนัับสนุุนและสร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงาน รวมถึึง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ในการบริิหารการใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่องค์์กร
2. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีนโยบายสนัับสนุุนและเคารพการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องไม่่ว่่าจะเป็็น
พนัักงาน ชุุมชน และสัังคมรอบข้้างด้้วยความเคารพในคุุณค่่าของความเป็็นมนุุษย์์ คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาคและเสรีีภาพที่่�เท่่าเทีียมกััน ไม่่
ละเมิิดสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน และไม่่เลืือกปฏิิบััติิไม่่ว่่าจะเป็็นในเรื่่�องของเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา ภาษา สีีผิิว เพศ อายุุ การศึึกษา สภาวะทางร่่างกาย
หรืือสถานะทางสัังคม รวมถึึงจััดให้้มีการดู
ี
แู ลไม่่ให้้ธุรกิิจ
ุ ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยเข้้าไปมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม เช่่น การบัังคัับใช้้แรงงาน (Forced Labour) การใช้้แรงงานเด็็ก (Child Labour) และการคุุกคามทางเพศ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยได้้ส่ง่ เสริิมให้้มีีการเฝ้้าระวัังการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยจััดให้้มีการมี
ี
ีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิด
เห็็น และช่่องทางในการร้้องเรีียนสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากการถููกละเมิิดสิิทธิิอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
และดำำ�เนิินการเยีียวยาตามสมควร 
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยได้้ดำำ�เนิินการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษย
ชนและปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้บุุคลากรของบริิษััท และบริิษััทย่่อยปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
3. การปฏิิบััติต่ิ ่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริิษััทและบริิษััทย่่อยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม อัันเป็็นปััจจััย
ที่่�จะช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าของกิิจการและเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทและบริิษััทย่่อยในอนาคต 
ทั้้�งนี้้� บริิษััท และบริิษััทย่่อยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1) เคารพสิิทธิิของพนัักงานตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน และปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงาน
2) จััดให้้มีีกระบวนการจ้้างงาน และเงื่่�อนไขการจ้้างงานเป็็นธรรม รวมถึึงการจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน และ/หรืือ โบนััส
ที่่�เป็็นธรรมเหมาะสมตามศัักยภาพของพนัักงาน และการพิิจารณาผลงานความดีีความชอบภายใต้้กระบวนการประเมิินผล
การทำำ�งานที่่�เป็็นธรรมเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงในสายอาชีีพและส่่งเสริิมโอกาสความก้้าวหน้้าในอาชีีพ 
3) ส่่งเสริิมการพััฒนาบุุคลากร โดยจััดให้้มีีการจััดอบรม สััมมนา ฝึึกอบรม รวมถึึงส่่งบุุคลากรเข้้าร่่วมสััมมนา และฝึึกอบรม
วิิชาการด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อพััฒนาความรู้้�  ความสามารถศัักยภาพของบุุคลากร รวมถึึงปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดีี มีี
คุุณธรรม จริิยธรรม และการทำำ�งานเป็็นทีีมแก่่บุุคลากร
4) จััดให้้มีสี วััสดิิการด้า้ นต่่าง ๆ สำำ�หรัับพนัักงานตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เช่่น ประกัันสัังคม เป็็นต้้น และนอกเหนืือจากที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด  เช่่น ประกัันสุุขภาพ  และประกัันอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น รวมถึึงการให้้เงิินช่่วยเหลืือประเภทต่่าง ๆ แก่่พนัักงาน เช่่น
สวััสดิิการเงิินกู้้�พนัักงาน และเงิินช่่วยฌาปนกิิจ เป็็นต้้น
5) จััดให้้มีีบริิการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีแก่่บุุคลากรทุุกระดัับชั้้�นของบริิษััท โดยพิิจารณาจากปััจจััยความเสี่่�ยงตามระดัับ อายุุ
เพศ และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของแต่่ละบุุคคล
6) ดำำ�เนิินการให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้อย่่างปลอดภััย และมีีสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ดีี โดยจััดให้้มีีมาตรการป้้องกัันการ
เกิิดอุุบััติิเหตุุ และเสริิมสร้้างให้้พนัักงานมีีจิตสำ
ิ ำ�นึึกด้้านความปลอดภััย รวมถึึงจััดการฝึึกอบรม และส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีี
สุุขอนามััยที่่�ดีี และดููแลสถานที่่�ทำำ�งานให้้ถูกสุ
ู ุขลัักษณะ มีีความปลอดภััยอยู่่�เสมอ
7) สร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�มีีความสุุขและยอมรัับซึ่่�งกัันและกััน และมีีการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกระดัับเสมืือนพี่่�น้้อง
ไม่่มีีการเอารััดเอาเปรีียบซึ่่�งกัันและกััน
8) เปิิดโอกาสให้้พนัักงานสามารถแสดงความคิิดเห็็น หรืือร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรมหรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููก
ต้้องในบริิษััท และบริิษััทย่่อย รวมถึึงให้้การคุ้้�มครองพนัักงานที่่�รายงานเรื่่�องดัังกล่่าว
4.	ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
1) บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะปฏิิบััติิต่อ่ ลููกค้า้ อย่่างเป็็นธรรมในเรื่่อ� งของสิินค้้าและบริิการ โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และไม่่เปิิดเผยข้้อมููล
ของลููกค้าที่่
้ ต� นได้้ล่ว่ งรู้้�มาเนื่่อ� งจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจอันั เป็็นข้้อมููลที่่�ตามปกติิวิิสัยั จะพึึงสงวนไว้้ไม่่เปิิดเผย และไม่่นำำ�ข้้อมููลดััง
กล่่าวมาใช้้เพื่่�อผลประโยชน์์ของตนเองและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่เป็็นการเปิิดเผย ตามหน้้าที่่�ตามกฎหมาย
111

2) บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะเปิิดให้้ลูกค้
ู าสา
้ มารถร้้องเรีียนได้้เกี่่�ยวกัับความไม่่พอใจและดำำ�เนิินการตอบสนองความต้้องการลููกค้า้
อย่่างรวดเร็็ว
3) ปฏิิบััติิตามสััญญาข้้อตกลงหรืือเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�มีีต่่อลููกค้้า กรณีีที่่�จะไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้ต้้องรีีบเจรจากัับลููกค้้าเป็็นการ
ล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย
4) มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจ และความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าให้้ได้้รัับสิินค้้าและบริิการอย่่างมีีคุุณภาพที่่�ดีีเลิิศ ภายใต้้ความ
ปลอดภััยและเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งยกระดัับมาตรฐานให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง
5) เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการบริิการอย่่างครบถ้้วนถููกต้้อง ทัันต่่อเหตุุการณ์์ และไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง รวมทั้้�งรัักษา
สััมพัันธภาพที่่�ดีีและยั่่�งยืืน
6) จััดระบบการบริิการลูกค้
ู า้ ให้้ลูกค้
ู าสา
้ มารถร้้องเรีียนความไม่่พอใจและดำำ�เนิินการตอบสนองความต้้องการลููกค้า้ อย่่างรวดเร็็ว
7) ดำำ�เนิินการโดยให้้มีีต้้นทุุนที่่�เหมาะสมเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ โดยยัังรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้มาตรฐานสากล
8) ไม่่เรีียก ไม่่รัับ หรืือไม่่ให้้ผลประโยชน์์ใด ๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตกัับลููกค้้า
9) สนัับสนุุนด้้านข้้อมููลอบรมให้้ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการของบริิษััท
5. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่อ� งการอนุุรักษ์
ั ท์ รััพยากรธรรมชาติิ และส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้ง�
ยัังห่่วงใยและตระหนัักถึึงความปลอดภััยของสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม คุุณภาพชีีวิติ ของพนัักงาน และชุุมชนที่่�อาจได้้รับั ผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท บริิษััท จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
1) เลืือกใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างจำำ�เป็็นที่่�สุุด เพื่่�อลดผลกระทบต่่อความเสีียหายของสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
2) จััดกิิจกรรมที่่�จะมีีส่่วนอนุุรักษ์
ั ์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อคืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคม
3) ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่าง จริิงจัังและต่่อเนื่่�อง
6. การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย มีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ เศรษฐกิิจ และสัังคม และยึึดมั่่�นการปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี และ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน จึึงมีีนโยบายในการให้้ความช่่วยเหลืือและพััฒนาสัังคม โดยมีีนโยบายที่่�จะให้้การ
สนัับสนุุนทางด้้านการศึึกษาแก่่เยาวชน โดยการบริิจาคอุุปกรณ์์การเรีียนและสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา นอกจากนี้้� บริิษััท ยัังมีีนโยบายที่่�จะให้้
ความสนัับสนุุนต่่อสัังคมรอบข้้าง ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นการให้้เงิินสนัับสนุุนแก่่สถานีีตำำ�รวจ  เพื่่�อปรัับปรุุงอุุปกรณ์์ในการให้้บริิการประชาชน การให้้เงิิน
สนัับสนุุนแก่่กิิจการทางศาสนา รวมถึึงการให้้เงิินสนัับสนุุนแก่่โรงพยาบาลในการปรัับปรุุงเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้
7. การมีีนวััตกรรมและเผยแพร่่นวััตกรรมซึ่่�งได้้จากการดำำ�เนิินงานที่่มีีค
� วามรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะสนัับสนุุนให้้มีีนวััตกรรมทั้้�งในระดัับกระบวนการทำำ�งานในองค์์กร และในระดัับความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรซึ่่�ง
หมายถึึงการทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วยวิิธีใี หม่่ๆ และยัังอาจหมายถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางความคิิด การผลิิต เพื่่อ� เพิ่่ม� มููลค่่า เป้้าหมายของนวััตกรรมคืือ
การเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงบวก เพื่่�อทำำ�ในสิ่่�งต่่าง ๆ เกิิดเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีีขึ้้�น ก่่อผลิิตผลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคมสููงสุุด
การเผยแพร่่นวััตกรรมถืือเป็็นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยการสื่่�อสารและเผยแพร่่ให้้กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรัับทราบทั้้�งทาง
ตรงและทางอ้้อม โดยผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััท และบริิษััทย่่อย เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีียของบริิษััท และบริิษััทย่่อย ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
สรุุปภาพรวมการควบคุุมภายในและบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั มีีความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบการควบคุุมภายใน และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง โดยรวม ในระบบบริิหารและ
การปฏิิบััติิงานที่่�มีคี วามสำำ�คััญต่่อการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์   โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่ส� อบทานผลและประเมิินความเพีียง
พอของระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้ระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  โดยที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการของบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2561 วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2561 ได้้มีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน พร้้อมนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติิในกระบวนการต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงต่่าง ๆ
ของบริิษััท  
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จััดทำำ�การประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ซึ่่�งมีี 5 องค์์ประกอบ
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ได้้แก่่ การ
ควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการติิดตาม  โดย
ให้้ผู้้�บริิหารทำำ�การประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท จากนั้้�นนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาให้้ความ
เห็็นชอบในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  โดยมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท มีีความเหมาะสมเพีียงพอ  ในการดููแลการ
ดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์ กฎหมายและข้้อกำำ�หนดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินจากการทุุจริิต รวม
ทั้้�งมีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้องน่่าเชื่่�อถืือ
สำำ�หรัับปีี 2561 บริิษััทได้้ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก ได้้แก่่ บริิษััท อีีวาย คอร์์ปอเรท เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด  (“EY”) ให้้ประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในระดัับองค์์กรสำำ�หรัับ SELIC SEIC SECAP และ TIC แล้้ว และในปีี 2562 บริิษััทได้้ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก ได้้แก่่ บริิษััท ไพร้้ซ
วอเตอร์์เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด (“PWC”) ในการพััฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และการจััดทำำ�แผนงานการตรวจสอบภายในประจำำ�
ปีีแบบ Risk-Based Audit  ของแผนการปฏิิบััติิงานบริิษััท  
อย่่างไรก็็ตามในรอบปีี 2562  สำำ�นัักตรวจสอบภายใน รวมทั้้�ง บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภูมิิู ไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�ตรวจสอบงบการ
เงิินประจำำ�ปีี 2562 ได้้ให้้ความเห็็นว่่า ไม่่พบข้้อบกพร้้อมที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ซึ่่ง� จะมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั  ระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััท มีีความเหมาะสม และเพีียงพอ
นอกจากนี้้�ในเดืือนสิิงหาคม 2562  บริิษัทั ได้้มีมี ติิแต่่งตั้ง้� คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล เพื่่อ� ช่่วยเหลืืองานของคณะกรรมการ
บริิษััทในการกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับ มาตรฐาน แนวปฏิิบััติิที่่�บัังคัับใช้้กัับธุุรกรรม
ต่่าง ๆ รวมถึึงบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�เป็็นมาตรฐานตามนโยบายให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับ
กิิจการที่่�ดีี และดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างยั่่�งยืืน      
สรุุปความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทต่
ั ่อการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั  มีีความเห็็นว่่า บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม สามารถป้้องกัันทรััพย์สิิ์ น
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย อัันเกิิดจากการที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจได้้ ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา หากบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยมีีข้้อสัังเกตระบบการควบคุุมภายใน ผู้้�บริิหารได้้ให้้ความสำำ�คััญในการปรัับปรุุงแก้้ไขอย่่างจริิงจััง
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีคี วามเห็็นที่่�แตกต่่างจากคณะกรรมการบริิษัทั  ผู้้�สอบบััญชีีไม่่มีข้ี อ้ สัังเกตที่่�มีนัี ยั สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการ
ควบคุุมภายในประการใด  นอกจากนี้้� การทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เป็็นการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันตามปกติิธุุรกิิจทั่่�วไป มีีความจำำ�เป็็นสมเหตุุสมผล และมีีราคาเป็็นไปตามราคาตลาด ซึ่่ง� กลุ่่�มธุุรกิิจได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินแล้้ว
บริิษัทั มีีการจัดทำ
ั ำ�แบบประเมิินการควบคุุมภายในทุุกปีี ซึ่่ง� ในปีี 2562 บริิษัทั มีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. โดยได้้รับั ความร่่วมมืือจากผู้้�บริิหารในการตอบแบบประเมิิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริิษััท ได้้พิิจารณารายงานการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของผู้้�บริิหารดัังกล่่าว  เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความเห็็นให้้มีีความเข้้าใจตรงกััน และ
สามารถกำำ�หนดแนวทางที่่�เหมาะสมกัับองค์์กรได้้
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	หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััท
บริิษััท ได้้จััดตั้้�งสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน ซึ่่�งขึ้้�นตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท เพื่่�อรองรัับการตรวจสอบภายใน ให้้มีี
ความเป็็นอิิสระ มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 8/2562  เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน  2562  ได้้มีีมติิ
แต่่งตั้ง้� นายวิิชาญ อััศวรัังสีี เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษัทั เนื่่อ� งจากมีีคุณ
ุ สมบััติิ วุฒิิการศึึกษา ปร
ุ
ะสบการณ์์การปฏิิบััติิงาน และ
ได้้เข้้ารัับการอบรมที่่�เหมาะสม เพีียงพอต่่อการเป็็นผู้้�ควบคุุมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว
การพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย ถอดถอน ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััท จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		
ชื่่�อ
นายวิิชาญ อััศวรัังสีี  
การศึึกษา
บััญชีีบััณฑิิต  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต  มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ประวััติิการทำำ�งาน
2553 – 2562 ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
บริิษััท ซััมมิิท แคปปิิตอล ลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด
2562 - ปััจจุุบััน ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักตรวจสอบภายใน
บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ สอบทานควบคุุมการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน สมบููรณ์์  และเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้กัับผู้้�บริิหารระดัับสููง ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�
เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ควบคุุมได้้มีการป้
ี
้องกัันและรัักษาดููแลทรััพย์์สิินที่่�ดีี ความคุ้้�มค่่าของการใช้้
จ่่ายเงิิน  ตลอดจนร่่วมกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตาม นโยบาย หลัักเกณฑ์์ แผนงาน ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน ของบริิษัทั   และกฎหมายอื่่น� ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่่างกััน
มาตรการและขั้้�นตอนในการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
ในการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยนั้้�น บริิษัทั จะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์ ข้
์ อ้ บัังคัับ ประกาศ และคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยว
กัับการเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รับั การตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั
และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาอนุุมัติิรา
ั ยการดัังกล่่าวได้้
ในกรณีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�นต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทั  จะจััดให้้มีการปร
ี
ะชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อ� พิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการทำำ�รายการและความสมเหตุุสม
ผลของรายการนั้้�นๆ ภายใต้้กรอบจริิยธรรมที่่�ดีีและโดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก ก่่อนนำำ�เสนอความเห็็นต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการบริิษัทั  จะดููแลให้้การทำำ�รายการนั้้�นเป็็นไปตามเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน คณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตลอดจนพิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันต่่อสาธารณชนให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
ในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่มี� เี งื่่อ� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป และรายการที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่ไ� ม่่เป็็นเงื่่อ� นไขการ
ค้้าโดยทั่่�วไป ให้้เป็็นไปตามหลัักการดัังนี้้�
(ก) การทำำ�รายการที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติิั เป็็นหลัักการให้้ฝ่า่ ยจััดการสามารถอนุุมัติิการทำ
ั
ำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยง
กัันที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไประหว่่างบริิษััท และบริิษััทย่่อย กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องได้้โดยไม่่ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการ  หากรายการดัังกล่่าวนั้้�นมีีข้้อตกลงทาง
การค้้าในลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิญ
ิ ญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้า
ที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง (แล้้วแต่่กรณีี) และไม่่ก่่อให้้
เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ และ/หรืือ สามารถแสดงให้้เห็็นได้้ว่่าการทำำ�รายการดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคาหรืือเงื่่�อนไขที่่�
สมเหตุุสมผลหรืือเป็็นธรรม
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั  จะจััดทำำ�รายงานสรุุปการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวเพื่่อ� รายงานในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
(ข) การทำำ�รายการที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป
การทำำ�รายการที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาและให้้ความเห็็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� ให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งข้้อบัังคัับ ประกาศ และคำำ�สั่่�งของคณะ
กรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์ฯ์  รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
บริิษััท จะแต่่งตั้้�งผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการดัังกล่่าวเพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) ใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจ โดยที่่�ผู้้�ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีส่ว่ น
ได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในการพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการดัังกล่่าว  เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวมีี
ความจำำ�เป็็นและมีีความสมเหตุุสมผล โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท เป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� บริิษััท จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันหรืือรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
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รายการระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
ในปีี 2561- 2562 บริิษัทั มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นรายการที่่�สนับั สนุุนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััท และมีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องของการทำำ�รายการ ซึ่่�งเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด 
โดยรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
 รายการที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับแต่่ละปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และสำำ�หรัับงวด 
  ตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2561 (วัันจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััท) ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 สรุุปได้้ดัังนี้้�
ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

เบี้ยประกันภัยรับ
ธุรกิจประกันชีวิต
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท อุตสาหกรรมทำ�เครื่องแก้ว
ไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายการที่เกิดจากการรับประกันชีวิตจาก
นิติบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้แก่
กรรมการและ การรับประกันชีวิตแบบกลุ่มจากบริษัทที่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นร่วม
อ้อมร่วมกัน กัน รวมถึงรับประกันชีวิตจากกรรมการ 
ผู้บริหาร กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น

13.08

-

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

12.74

9.91

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

4.82

2.76

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

3.96

3.10

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

3.21

3.50

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำ�กัด

บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำ�กัด
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

2.87

11.00

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

2.69

7.13

154.59

172.64

27.12

-   

23.52

31.11

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

22.72

-   

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

20.47

0.07

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (
มหาชน)

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

20.32

-   

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำ�กัด

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

19.58

20.04

Frasers Property Australia
Pty Limited

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

18.83

40.43

Frasers Property Limited

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

17.17

-

14.88

-   

ธุรกิจประกันภัย
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)

รายการที่เกิดจากการรับประกันภัยจาก
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม นิติบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง โดยจำ�นวนเบี้ย
ร่วมกัน
ประกันส่วนใหญ่มาจากการรับประกัน
ประเภท Industrial all risk (IAR),
Property damage (PD), Business
interruption (BI) จากบริษัทขนาดใหญ่
ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม และบริษัทจำ�กัด ที่มีกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
ร่วมกัน

Frasers Logistics & Indusกรรมการและ
trial Asset Management Pte. ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
Ltd.
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและ
Myanmar Distillery Co., Ltd.

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
กรรมการและ
จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์กำำ�แพงเพชร
จำำ�กััด

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

13.34

-   

บริษัท แสงโสม จำ�กัด

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

11.69

6.46

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์
จำ�กัด

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

11.38

0.86

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ 
เอเชีย จำ�กัด

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

11.37

21.53

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำ�กัด

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

10.42

-   

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

3.58

170.57

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด 
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

2.97

53.40

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

0.11

120.76

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

501.10

714.91

771.59

719.59

54.46

36.28

54.02

51.76

รายได้จากสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์
จำ�กัด
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กรรมการและผู้ถือ รายการที่เกิดจากการให้นิติบุคคลที่เกี่ยว
หุ้นใหญ่ทางอ้อม โยงเช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ร่วมกัน
ซึ่งมีการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท
เช่น รถบรรทุกสำ�หรับขนส่งสินค้าประเภท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง เครื่องดื่ม รถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำ�หรับผู้
อ้อมร่วมกัน บริหาร/พนักงาน เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

36.48

38.63

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

32.48

25.99

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

28.26

29.75

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

27.77

26.29

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

23.25

23.62

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

22.20

23.13

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

21.56

23.45

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

21.16

21.67

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

21.08

22.27

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

20.13

21.01

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

408.75

375.74

บริษัท นำ�รุ่งโรจน์ จำ�กัด

บริษัท ป้อมเจริญ จำ�กัด

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำ�กัด

บริษัท นำ�กิจการ จำ�กัด

บริษัท ป้อมกิจ จำ�กัด

บริษัท ป้อมคลัง จำ�กัด

บริษัท นำ�พลัง จำ�กัด

บริษัท นำ�เมือง จำ�กัด

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
21.91
60.17

บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์กำำ�แพงเพชร
จำำ�กััด

กรรมการและผู้ถือ รายการที่เกิดจากการให้บริษัทและบุคคลที่
หุ้นใหญ่ทางอ้อม เกี่ยวโยงเช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
ร่วมกัน

2.91

3.23

บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์สุุโขทััย จำำ�กััด

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

1.05

1.06

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

0.10

-   

93.23

58.41

38.02

38.68

32.45

-   

บริิษััท แก้้วกรุุงไทย จำำ�กััด

รายได้เงินปันผล
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า กรรมการและ รายงานที่เกิดจากการรับเงินปันผลจาก
อสัังหาริิมทรััพย์์โกลเด้้นเวนเจอร์์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ
ทางอ้อมถือหน่วย ตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลงทุนทางอ้อม
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เหมราช
กรรมการร่วมกัน
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�ออุุตสาหกรรม
เฟรเซอร์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้�
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมถือหน่วย
ลงทุนทางอ้อม

14.44

12.66

กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน

4.11

2.92

บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

2.62

1.76

Frasers Hospitality Trust

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

1.12

2.39

0.48

-   

บริิษััท ซิิโน-ไทย เอ็็นจีีเนีียริ่่�งแอนด์์
คอนสตรััคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการร่วมกัน
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

รายได้จากการให้บริการอื่น
บริิษััท ทีีซีีซีี คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการเป็นที่
หุ้นใหญ่ทางอ้อม ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
21.91
60.17
21.00

42.00

0.91

18.17

106.19

60.17

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ รายการที่เกิดจากการรับดอกเบี้ยจากการ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารทุน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ร่วมกัน

56.93

27.86

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด 
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

23.13

13.56

กรรมการและผู้
ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน

11.69

-   

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมถือหน่วย
ลงทุนทางอ้อม

9.00

-   

ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน

5.44

2.47

-   

4.33

-   

0.05

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำ�กัด กรรมการและผู้ถือ
(มหาชน)
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

121

ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า กรรมการและ รายการที่เกิดจากกำ�ไรจากการขายเงิน
อสัังหาริิมทรััพย์์โกลเด้้นเวนเจอร์์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารทุน
ทางอ้อมถือหน่วย ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อ้อมถือหน่วย
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
ลงทุนทางอ้อม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า กรรมการร่วมกัน
อสังหาริมทรัพย์เหมราช
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
(มหาชน)
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
Frasers Hospitality Trust
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด 
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
(มหาชน)
ร่วมกัน
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกัน

107.98

1.06

85.75

4.66

16.21

-   

0.43

1.08

0.15

3.24

-0.85

1.68

-3.96

66.81

-18.73

-0.81

28.65

0.19

28.65

0.19

-89.38

582.28

กรรมการและผู้ถือหุ้น รายการที่เกิดจากการบันทึกสำ�รองค่า
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนจ่าย

16.07

0.18

กรรมการและผู้ถือหุ้น ที่เกิดจากความเสียหายของบริษัทผู้เอา
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน ประกันภัยซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

14.51

75.07

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

11.23

-   

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

10.35

-   

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

5.51

1.46

รายได้อื่น
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้ถือ รายการที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเช่า
หุ้นใหญ่ทางอ้อม พื่นที่ ค่าปรบั จากการจ่ายเงินล่าช้าจาก
ร่วมกัน
สัญญาเช่าด�ำ เนินงาน และอื่นๆ

ค่าสินไหมทดแทน
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
จำ�กัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อป
เมนท์ จำ�กัด
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
186.98
77.73

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
้ถือหุ้น
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำ�กัด กรรมการและผู
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
้ถือหุ้น
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิลจำ�กัด กรรมการและผู
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท
กรรมการและผู้ถือหุ้น
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำ�กัด กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำ�กัด กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
Frasers Logistics & Industrial กรรมการและผู้ถือหุ้น
Asset Management Pte Ltd. ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมทำ�เครื่องแก้ว กรรมการและผู้ถือหุ้น
ไทยจำ�กัด (มหาชน)
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้น
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้น
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
5.18

0.05

4.74

0.04

4.64

3.36

3.52

1.01

3.43

9.81

2.57

3.02

2.03

0.45

-   

13.96

-8.01

31.31

-229.39

9.72

64.24

432.84

481.01

587.04

469.03

541.82

11.98

45.15

-   

0.07

111.91

67.18

111.91

67.18

47.88

33.77

27.44

23.91

19.82

7.71

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ กรรมการและผู้ถือหุ้น
จำ�กัด 
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

-   

1.17

กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน

0.62

0.99

บริิษััท โออิิชิิ ราเมน จำำ�กััด

ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ กรรมการเกี่ยวข้อง รายการที่เกิดจากค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จให้
กับผู้บริหารสำ�คัญ
จำ�กัด
กับที่นำ�ส่งเบี้ยประกันวินาศภัย
ของบริษัทย่อย
กรรมการเกี
ย
่
วข้
อ
ง
บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์
กับผู้บริหารสำ�คัญ
โบรกเกอร์ จำ�กัด
ของบริษัทย่อย
บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ กรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
จำ�กัด

ต้นทุนทางการเงิน
The Southeast Group
International Limited

กรรมการร่วมกัน ค่าธรรมเนียมสำ�หรับการค้ำ�ประกันกู้ยืม
(เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เงินจากสถาบันการเงิน
จนถึงวันที่ 
7 มิถุนายน 2561)

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
บริษัท สยามประชาคาร จำ�กัด
บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำ�กัด

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม มีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานแก่บริษัท
ร่วมกัน
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่า
กรรมการและผู้ถือหุ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าบริการที่เกี่ยวกับ
ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน เทคโนโลยี เป็นต้น
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มีการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์
กรรมการและผู้ถือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยการจำ�หน่าย
หุ้นใหญ่ทางอ้อม ดังกล่าวเพื่อเตรียมการในการโอนกิจการ
ร่วมกัน
ทั้งหมด (EBT) ตามแผนปรับโครงสร้าง
กิจการกับ TIC

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

-

2.00
-   

2.00

321.06

515.40

กรรมการและผู้ถือ ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม จากการรับประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ร่วมกัน

70.94

-   

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จำ�กัด

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

26.82

15.49

บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

15.64

        25.62

14.80

          8.04

4.84

        14.95

0.58

        48.07

0.40

          2.45

0.11

        26.88

-   

          2.50

บริิษััท บุุญญเขต จำำ�กััด

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริษัท วัน แบงค็อก จำ�กัด

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มหาชน)
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์
จำ�กัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมทำ�เครื่องแก้ว กรรมการและผู้ถือ
ไทย จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์
โบรกเกอร์ จำ�กัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

กรรมการ
เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารสำ�คัญ
ของบริษัทย่อย
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
             -   

       147.45

             -   

       117.05

             -   

        41.69

- 4.21

- 8.21

       191.14

        73.42

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

78.36

515.40

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)

14.80

          8.04

4.84

        14.95

0.58

        48.07

0.40

          2.45

0.11

        26.88

-   

          2.50

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
Frasers Property Australia
Pty Limited
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์
จำ�กัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มหาชน)
บริษัท ป้อมเจริญ จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

กรรมการและผู้ถือ ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หุ้นใหญ่ทางอ้อม ดำ�เนินงานทีเ่ กิดจากการให้เช่ารถยนต์จาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัท น้ำ�ตาลทิพย์กำ�แพงเพชร
จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลทิพย์สุโขทัย จำ�กัด

บริษัท แก้วกรุงไทย จำ�กัด

กรรมการและผู้ถือ ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หุ้นใหญ่ทางอ้อม การเงินที่เกิดจากการให้เช่ารถยนต์แก่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 
(มหาชน)

กรรมการและผู้ถือ ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นใหญ่ทางอ้อม ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกัน
ร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (
กรรมการและ
ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด 
กรรมการและ
ผู
้ถือหุ้นรายใหญ่
(มหาชน)
ทางอ้อมถือหน่วย
ลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า กรรมการและ
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อมถือหน่วย
ลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อ้อมถือหน่วย
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
ลงทุนทางอ้อม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
กรรมการร่วมกัน
อสังหาริมทรัพย์เหมราช

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

24.86

25.99

        16.24

        18.83

          5.85

          7.16

          2.77

             -   

5,668.73

3,595.37

    1,901.72

    1,264.83

    1,052.89

       107.49

       872.54

       466.01

       626.54

       671.44

       567.80

       547.75

       379.90

       256.00

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน

       189.61

       186.98

Frasers Hospitality Trust

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

        69.21

        75.40

          8.52

        19.45

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์
คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการร่วมกัน
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำ�กัด

-

14.70

             -   

        14.70

61.19

39.99

        18.86

        12.25

          5.93

          1.44

          4.97

             -   

ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน

          2.01

          2.01

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

0.36

17.95

          0.10

          0.10

        28.97

          6.24

624.04

1,625.53

บริษัทร่วมค้า

บริษัทย่อยมีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม

สินทรัพย์อื่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จำ�กัด

กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน

ยอดคงเหลือจากการให้บริการเช่าพื้นที่
ค่าปรับจากการจ่ายเงินล่าช้าจากสัญญา
เช่าดำ�เนินงาน ดอกเบี้ยค้างรับจากการ
ลงทุน และอื่นๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อ้อมถือหน่วย
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ลงทุ
นทางอ้อม
เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561

กรรมการและผู้ถือ ยอดคงเหลือของสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
หุ้นใหญ่ทางอ้อม และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ซึ่งเกิดจาก        485.39
การรับประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจาก
ร่วมกัน
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
        23.13
ร่วมกัน

กรรมการและผู้ถือ
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ร่วมกัน

        16.98

    1,482.71

        35.41

          4.59
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ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

กรรมการและผู้ถือ
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำ�กัด หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
บริษัท อุตสาหกรรมทำ�เครื่องแก้ว
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

หนี้สินอื่น
บริษัท ซาร่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
จำ�กัด
The Southeast Group
International Limited
บริษัท สยามประชาคาร จำ�กัด
บริษัท มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์
โบรกเกอร์ จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
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ยอดคงเหลือจากค่าใช้จ่ายใน
กรรมการ
เกี่ยวข้องกับผู้ การดำ�เนินงานและค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
บริหารสำ�คัญของ
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
กรรมการร่วมกัน
(เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จนถึงวันที่ 7
มิถุนายน 2561)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทาง
อ้อมร่วมกัน
กรรมการ
เกี่ยวข้องกับผู้
บริหารสำ�คัญของ
บริษัทย่อย
กรรมการและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
          7.70

        15.63

          7.47

        11.62

          1.20

        15.53

        82.17

60.04

91.65

147.77

        64.20

       111.18

        17.96

        11.81

          8.82

             -   

             -   

        16.11

          0.67

          8.67

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตนั้้�นคณะกรรมการบริิษัทั ฯ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งข้้อบัังคัับ ประกาศ และคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ
หรืือบริิษััทย่่อยตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ทั้้�งนี้้� การเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่เป็็นการโยกย้้าย หรืือถ่่ายเทผล
ประโยชน์์ของบริิษััทฯ แต่่เป็็นการทำำ�รายการที่่�ได้้คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายเป็็นสำำ�คััญ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต 2 รายการหลััก โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
• การพััฒนา “โครงการเวลเนส ลีีฟวิ่่�งนอร์์ธปาร์์ค”
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ มีีแผนในการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันโดยการเข้้าซื้้อ� หุ้้�นสามััญทั้้�งหมดของบริิษัทั นอร์์ธปาร์ค์ เซอร์์วิส 
ิ อพาร์์ทเม้้นท์์ จำำ�กััด 
จาก (ก) บริิษััท นัันทพััฒน์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 119,999,998 หุ้้�น (ข) บริิษััท ทีีซีีซีีซีีแอล ฟิิฟทีีน จำำ�กััด จำำ�นวน 1 หุ้้�น และ (ค) บริิษััท
นอร์์ธปาร์์ค พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวล ลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 1 หุ้้�น ซึ่่�งบุุคคลตาม (ก) – (ค) เป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� รายการดัังล่่าวจะเกิิดขึ้้�นภายหลัังจากการดำำ�เนิินการตามแผนปรัับโครงสร้้างกิิจการแล้้วเสร็็จ  และบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตาม
หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยจััดทำำ�รายงานและเปิิดเผยสารสนเทศเกี่่�ยวกัับกัับการทำำ�รายการดััง
กล่่าวต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิการทำำ�รายการดัังกล่่าว  และแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาทางการเงิินเพื่่�อให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับรายการเกี่่�ยวโยง โดยบริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการภายหลัังจากที่่�บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 3/2562 จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2562 ได้้อนุุมััติิการมอบอำำ�นาจให้้คณะ
กรรมการบริิหารของบริิษััท  ในการพิิจารณาและดำำ�เนิินการในรายละเอีียดของการเข้้าทำำ�รายการซื้้�อหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดของนอร์์ธปาร์์ค โดยให้้
คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการแทนบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� รวมถึึงในเรื่่อ� งการพิิจารณากำำ�หนดรายละเอีียดและเงื่่อ� นไขที่่�เกี่่�ยวข้้อง การเข้้าเจรจา
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข ลงนามในเอกสารสััญญาที่่�จำำ�เป็็นและเกี่่�ยวข้้อง พิิจารณาวัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อสิิทธิิเข้้าประชุุม (Record Date)
เพื่่�ออนุุมััติิ การเข้้าซื้้�อหุ้้�นนอร์์ธปาร์์ค และการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระ
ทั้้�งนี้้� ในการพิิจารณาการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคณะกรรมการบริิหารจะพิิจารณาเพิ่่�มเติิมในราย
ละเอีียดและความเหมาะสมของการเข้้าทำำ�รายการซื้้�อหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดของนอร์์ธปาร์ค์ โดยคณะกรรมการบริิหารอาจจะพิิจารณานำำ�เสนอ ต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมััติิในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว หรืือ อาจพิิจารณาไม่่นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ
หากพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวไม่่เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น ต่่อไป
• การให้้บริิการสิินเชื่่�อแก่่คู่่�ค้้าของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยง
เนื่่�องจากปััจจุุบััน SECAP มีีผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อหลายประเภทซึ่่�งให้้บริิการแก่่คู่่�ค้้าของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวโยง โดยคาดว่่าในอนาคต  SECAP จะมีี
การปล่่อยสิินเชื่่�อดัังกล่่าวต่่อ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด มีีแนวทางในการพิิจารณาออก
ผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ ดัังนี้้�
1) การออกผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อใหม่่ (Product Screening)
ฝ่่ายจััดการของบริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด นำำ�เสนอรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ ซึ่่�งประกอบด้้วย กลุ่่�มลููกค้้า
เป้้าหมาย หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขในการพิิจารณาปล่่อยสิินเชื่่�อ วงเงิินในการปล่่อยสิินเชื่่�อแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้
ผู้้�มีีอำำ�นาจตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการและอำำ�นาจอนุุมัติิ 
ั (MOA) ของบริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด  ซึ่่�งได้้แก่่ คณะกรรมการ
บริิษััท และคณะกรรมการบริิหาร ตามวงเงิินที่่�กำำ�หนด เพื่่�ออนุุมัติิการ
ั
ออกผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อดัังกล่่าว
2) การติิดตามผลการให้้สิินเชื่่�อ (Monitoring)
ฝ่่ายจััดการของ บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด มีการรา
ี
ยงานยอดคงเหลืือ อายุุคงค้้างของลููกหนี้้�สิินเชื่่�อ คุุณภาพของ
ลููกหนี้้� และพิิจารณาความเสี่่�ยงหรืือโอกาสในการเกิิดหนี้้�สูญ
ู ของลููกหนี้้�แต่่ละผลิิตภััณฑ์์ ต่อ่ คณะกรรมการบริิหารของบริิษัทั
อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน รวมถึึงมีีการรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทของ บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล
จำำ�กััด รัับทราบ เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3) การทบทวนหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขในการพิิจารณาปล่่อยสิินเชื่่�อ (Reviewing)
ฝ่่ายจััดการของ บริิษััท อาคเนย์์แคปปิิตอล จำำ�กััด มีีการนำำ�เสนอต่่อผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อของ SECAP ซึ่่�งได้้แก่่
คณะกรรมการบริิหาร  และคณะกรรมการบริิษััท ตามวงเงิินที่่�กำำ�หนด  เพื่่�อทบทวนหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขในการพิิจารณา
ปล่่อยสิินเชื่่�อต่่างๆ เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยผู้้�อนุุมัติิจ
ั ะเป็็นไปตามอำำ�นาจในการอนุุมััติิผลิิตภััณฑ์์
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เหตุุผลที่่�บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อย/บริิษััทร่่วมเกิินกว่่า
ร้้อยละ 10 แทนการถืือหุ้้�นของบริิษัทั โดยตรง
• บริิษััทไม่่มีีนโยบายให้้บุุคคลซึ่่�งมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยแทนการถืือหุ้้�นในบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญทางการเงิิน
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ก่ อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

สินทรัพย์

งบกำรเงินรวม

เฉพำะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

หมายเหตุ

2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

4,901,066,391

ลูกหนี้เงินลงทุน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

(บาท)
4,910,023,841

61,718,833

10,000

2,007,900,074

-

-

5, 7

1,599,942,620

2,488,733,962

-

-

23

5,048,397,833

6,376,209,296

-

-

8

698,920,058

721,478,635

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน

5, 9

347,168,849

351,534,621

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

5, 10

278,466,102

447,901,280

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

5, 11

54,799,537,288

49,304,632,713

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

12
13

161,678,710

132,409,124

-

-

186,997,456

280,237,679

-

-

5, 14

1,655,585,252

1,348,822,807

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื

234,000,000

5,634,267,868

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

15

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

17

509,047,801

506,226,255

สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

18

1,357,267,530

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

19

16,191,400,185

15,184,842,970

541,248

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

20

410,346,694

420,483,276

12,194,586

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

34

363,709,600

285,160,091

-

-

ค่าความนิ ยม

4

84,140,909

84,140,909

-

-

สิ นทรัพย์อื่น

21

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

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

รวมสิ นทรัพย์

-

-

3,226,676,607
-

-

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

545,500
555,500

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

3
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บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
หลังกำรจัด

ก่ อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม

เฉพำะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

หมายเหตุ

2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(บาท)
หนี้สิน
เจ้าหนี้เงินลงทุน

18,970,023

1,804,068,030

-

เงินกูย้ มื

5, 22

16,122,494,504

15,197,155,771

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

5, 23

52,074,298,748

50,233,567,981

-

-

24

3,620,746,833

3,230,361,749

-

-

หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

12

322,665,791

136,783,129

92,958,526

620,761,487

-

-

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

22

587,866,541

416,213,742

-

-

25

315,100,709

240,322,808

16,414,058

-

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น

34

643,635,044

354,561,755

15,977,400

-

26

1,962,632,306

2,141,611,201

58,916,916

800,925

75,761,369,025

74,375,407,653
-

6,046,959,100

800,925

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

1

5,852,603,617

103,047,109

-

-

27

ทุนจดทะเบียน

7,536,401,860

7,536,411,860

7,536,401,860

7,536,411,860

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

7,520,978,320

10,000

7,520,978,320

10,000

ทุนที่ออกและชาระแล้วก่อนการปรับโครงสร้าง

-

2,738,600,111

-

-

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ถือครองก่อนการปรับโครงสร้าง

-

207,968,216

18,224,269,226

-

3,272,639

-

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

18,224,269,226

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

28

344,221,600

329,657,589

ทุนสารองอื่น

27,714,962

7,714,962

ยังไม่ได้จดั สรร

5,914,660,601

5,665,798,266

62,445,449

(16,896,999,584)

3,921,712,037

(22,603,112,655)

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

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

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

3,207,852,979
-

(245,425)
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

15,231,303,811

13,134,997,624

3,207,852,979

(245,425)

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

90,992,672,836

87,510,405,277

9,254,812,079

555,500

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

28

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

4

-

(255,425)
-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ก่อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2562

เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ

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

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หั ก เบี้ยประกันภัยต่อ

5

20,921,595,636

26,677,612,599

-

-

(5,359,986,440)

(5,627,507,661)

-

-

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หั ก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม่ ขึ้น) ลดลงจากงวดก่อน

15,561,609,196

21,050,104,938

-

-

181,969,465

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ

15,743,578,661

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

-

-

840,359,062

1,406,622,055

-

รายได้จากสัญญาเช่าดาเนิ นงาน

5

2,967,725,066

2,534,042,677

-

รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

5

30,510,596

48,504,878

-

479,716,770

1,170,743,150

-

1,882,344,395

1,766,752,161

1,203,185,577

1,229,479,894

-

130,803,416

-

รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รายได้จากการลงทุน

5 , 30

กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุ พนั ธ์
รายได้คา่ ที่ปรึ กษา
รายได้อื่น

5

รวมรำยได้

206,153,971

42,000,000

386,552,181

276,960,697

23,740,126,279

29,822,393,817

245,501,196

-

2,739,150

-

248,240,346

-

ค่าใช้ จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึ้นจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน

5

3,189,329,369

9,635,947,331

-

-

12,748,509,349

11,614,034,554

-

-

(3,724,799,326)

(4,161,529,276)

-

-

9,023,710,023

-

-

3,040,791,165

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

2,695,254,700

2,243,949,229

1,793,104,829

1,508,386,448

-

584,690,791

1,307,709,688

-

2,362,499,849

2,580,415,945

76,304,854

57,465,645

199,219,831

4,241,102

หั ก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

5

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
ต้นทุนจากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

5 , 31

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์

156,613,076

ต้นทุนทางการเงิน

5

รวมค่ำใช้ จ่ำย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด/ ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

255,425

61,855,635

461,151,739

500,020,880

24,538,754

28,360,361,579

166,940,345

(12,018,920)
34

-

23,364,611,186

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้

-

255,425

-

-

375,515,093

1,450,013,318

81,300,001

(255,425)

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

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

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

(255,425)
145

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

ก่อนกำรจัด

โครงสร้ ำงธุรกิจ

โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

เฉพำะ

สาหรับปี

สาหรับปี

สาหรับปี

สาหรับงวดตั้งแต่

สิ้นสุ ดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุ ดวันที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั )

2562

2562

2562

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(บาท)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(2,906,423)

(13,008)

-

-

11

1,979,931,913

(1,765,197,475)

-

-

34

(395,986,383)

353,039,495

-

-

1,581,039,107

(1,412,170,988)

-

-

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

332,651,277

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(29,040,466)

15,346,646

650,912

-

(60,722,162)

(3,069,329)

(130,182)

-

242,888,649

12,277,317

520,730

-

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

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

65,452,783

(255,425)

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

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

65,452,783
65,452,783

(255,425)
(255,425)

2,122,394,547

(362,302,355)

65,452,783

(255,425)

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

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

65,452,783

(255,425)

0.41

1.39

0.09

(255)

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

-

โอนไปกาไรสะสม

10,000

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

-

กาไร

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

10,000

-

-

2,738,600,111

-

-

-

-

-

338,600,111

338,600,111

-

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำ

338,600,111

-

-

-

10,000

10,000

2,400,000,000

รวมการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

27

-

ที่ถือครอง

207,968,216

-

-

-

-

-

207,968,216

207,968,216

207,968,216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หุ้นสามัญ

มูลค่า

-

ทุนสารอง

-

329,657,589

-

44,035,727

-

-

-

-

-

-

-

-

285,621,862

ตามกฎหมาย

-

-

7,714,962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,714,962

ทุนสารองอื่นๆ

-

ยังไม่ได้

-

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

-

การแปลงค่า

-

-

5,665,798,266

14,334,876

(44,035,727)

1,049,560,285

10,354,944

1,039,205,341

-

-

-

-

-

4,645,938,832

จัดสรร

-

-

1,956,198,752

-

-

(1,411,849,636)

(1,411,849,636)

-

-

-

-

-

-

3,368,048,388

-

-

(บาท)

(52,570)

-

-

(13,008)

(13,008)

-

-

-

-

-

-

(39,562)

งบการเงิน

-

-

-

1,988,811,653

(14,334,876)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,003,146,529

สิ นทรัพย์

จากการตีราคา

-

-

-

-

-

-

(35,013,104)

-

-

-

-

-

(35,013,104)

(35,013,104)

(35,013,104)

มูลค่าตามบัญชี

ในราคาที่สูงกว่า

จากการซื้อเงินลงทุน
ส่วนเกินทุน

ในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม

ส่วนเกิน

ส่วนเกินของเงินลงทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ-ก่อนการจัดสร้างธุรกิจ

ของผูท้ ี่ถูกซื้ อ

กาไรสะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ก่อนการปรับโครงสร้าง ก่อนการปรับโครงสร้าง

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนเรื อนหุ้น

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

การเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

เพิม่ หุ้นสามัญ
รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

11,767,306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,767,306

การควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจภายใต้

ผลต่างทุนจาก

-

-

-

รวม

3,921,712,037

(14,334,876)

-

(1,411,862,644)

(1,411,862,644)

-

(35,013,104)

(35,013,104)

(35,013,104)

-

-

5,382,922,661

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ของ

องค์ประกอบอื่น

-

-

-

12,871,461,181

-

-

(362,302,359)

(1,401,507,700)

1,039,205,341

511,565,223

511,555,223

511,555,223

10,000

10,000

12,722,198,317

ของบริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ

-

-

ส่วนของ

263,536,443

-

-

(14,587,075)

1,614,025

(16,201,100)

200,607,332

200,607,332

200,607,332

-

-

77,516,186

ไม่มีอานาจควบคุม

ส่วนได้เสี ยที่

-

-

13,134,997,624

-

-

(376,889,434)

(1,399,893,675)

1,023,004,241

712,172,555

712,162,555

712,162,555

10,000

10,000

12,799,714,503

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่วนของ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

โอนไปกาไรสะสม

7,520,978,320

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

เงินปั นผลจ่าย ( Dividend paid )

-

-

รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

-

7,520,968,320

-

-

-

-

-

-

(2,738,600,111)

-

-

59,947,860

(2,738,600,111)

59,947,860

(2,738,600,111)

7,461,030,460

-

7,461,030,460

-

(10,000)

2,738,600,111

(10,000)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

4, 27

4, 27

27

10,000

ที่ถือครอง

-

-

-

-

-

-

(207,968,216)

-

-

(207,968,216)

(207,968,216)

-

-

207,968,216

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

-

-

-

-

-

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

145,313,613

145,313,613

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

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

-

-

-

หุ ้นสามัญ

มูลค่า

ทุนสารอง

344,221,600

-

3,622,639

-

-

-

10,941,372

-

-

10,941,372

10,941,372

-

-

329,657,589

ตามกฎหมาย

.

27,714,962

-

-

-

-

-

20,000,000

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

7,714,962

ทุนสารองอื่นๆ

ยังไม่ได้
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

การแปลงค่า

5,914,660,601

14,075,883

-

(3,622,639)

281,723,345

(23,194,449)

304,917,794

(43,314,254)

-

-

(43,314,254)

(43,314,254)

-

-

5,665,798,266

จัดสรร

3,500,616,034

-

-

1,582,065,352

1,582,065,352

-

(37,648,070)

-

-

(37,648,070)

(37,648,070)

-

-

1,956,198,752

-

-

-

-

-

-

-

-

(52,570)

(2,958,993)

-

-

(2,906,423)

(2,906,423)

(บาท)

งบการเงิน

2,236,248,044

(14,075,883)

-

261,512,274

261,512,274

-

-

-

-

-

-

-

-

1,988,811,653

สิ นทรัพย์

จากการตีราคา

(68,789,288)

-

-

-

-

-

(33,776,184)

(33,776,184)

(33,776,184)

-

-

-

-

(35,013,104)

มูลค่าตามบัญชี

ในราคาที่สูงกว่า

จากการซื้อเงินลงทุน
ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินของเงินลงทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ในบริ ษทั ย่อยเพิม่ เติม

ส่วนเกิน

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

ของผูท้ ี่ถูกซื้ อ

กาไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ก่อนการปรับโครงสร้าง ก่อนการปรับโครงสร้าง

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุ ้น

ทุนเรื อนหุ้น

กาไร

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จสำหรั บงวด

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำ

รวมการเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่อย

โดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

การได้มาซึ่งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่อย

รวมการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

การเปลีย่ นแปลงส่ วนได้เสียจากการปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

รวมเงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

ลดหุ้นสามัญ

เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถอื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(22,562,115,381)

-

-

-

-

-

(22,573,882,687)

-

-

(22,573,882,687)

(22,573,882,687)

-

-

11,767,306

การควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่ วนเกินทุนจาก

รวม

(16,896,999,584)

(14,075,883)

-

1,840,671,203

1,840,671,203

-

(22,645,306,941)

(33,776,184)

(33,776,184)

(22,611,530,757)

(22,611,530,757)

-

-

3,921,712,037

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ของ

องค์ประกอบอื่น

15,134,845,125

-

-

-

2,122,394,548

1,817,476,754

304,917,794

140,989,396

171,485,289

171,485,289

(30,485,893)

(30,485,893)

(10,000)

(10,000)

12,871,461,181

ของบริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ

ส่วนของ

96,458,686

-

-

(19,496,144)

6,451,003

(25,947,147)

(147,581,613)

(171,485,000)

(171,485,000)

23,903,387

23,903,387

-

-

263,536,443

ไม่มีอานาจควบคุม

ส่ วนได้เสี ยที่

15,231,303,811

-

-

-

2,102,898,404

1,823,927,757

278,970,647

(6,592,217)

289

289

(6,582,506)

(6,582,506)

(10,000)

(10,000)

13,134,997,624

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่ วนของ

10,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

10,000

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด
ขาดทุนสาหรับงวด
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ต้งั แต่ วนั ที่ 29 มิถุนำยน 2561
(วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ) ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2561 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั )

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

3

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

-

-

-

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

-

-

-

(บาท)

กาไรสะสม

-

(255,425)

(255,425)
(255,425)

ยังไม่ได้จดั สรร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

-

ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

องค์ประกอบอื่น

(245,425)

(255,425)
(255,425)

10,000

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

149

150

18,224,269,226

-

-

-

-

-

-

-

(บาท)

3,272,639

7,520,978,320

-

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

18,224,269,226

-

-

7,520,968,320

-

18,224,269,226

7,520,968,320

-

18,224,269,226

-

7,520,968,320

10,000

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ

3,272,639

3
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หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไรสะสม

62,445,449

(3,272,639)

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

-

-

-

-

-

(255,425)

ยังไม่ได้จดั สรร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โอนไปสำรองตำมกฎหมำย

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

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมรำยกำรกับผู้เป็ นเจ้ ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ ำ

รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจ

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น

เพิ่ม (ลด) หุน้ สามัญ

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

บริษทั เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

(22,603,112,655)

-

(22,603,112,655)

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

-

-

ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

องค์ประกอบอื่น

3,207,852,979

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

3,142,124,891

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

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

(245,425)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

3

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

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

278,970,647

ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

1,023,004,241

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

(255,425)
-

96,544,446

427,009,077

15,847,218

-

461,151,739

500,020,880

24,538,754

-

1,520,820,239

1,262,208,546

111,906

-

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

44,021,033

10,465,816

-

-

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นไหมเรี ยกคืน
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน

(34,795,637)

81,700,000

-

-

59,412,355

57,130,503

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

2,669,538

-

สารองหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย

3,189,329,369

9,635,947,331

-

-

4,345,393,086

4,276,992,937

-

-

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

(8,765,132,828)

(6,311,440,730)

-

-

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

57,465,645

199,219,831

(27,251,651)

-

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์

156,613,076

(130,803,416)

61,855,635

-

(889,642)

367,539,466

-

-

12,018,920

-

-

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

-

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

-

และทรัพย์สินรอการขาย

(4,474,820)

45,640,812

-

-

(1,203,185,577)

(1,229,479,894)

-

-

3,642,724

8,998,194

-

-

36,170,153

(597,974)

-

-

(912,515)

-

-

2,640,071

257,176

-

-

เงินปันผลรับ

(689,432,849)

(641,300,580)

(149,999,813)

-

ดอกเบี้ยรับ

(1,192,911,547)

(1,125,451,581)

(95,501,384)

-

(1,638,515,317)

8,468,167,040

(102,277,014)

(255,425)

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

133,000

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

3
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562

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

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

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

930,387,531

(254,391,894)

-

(1,025,498,241)

(1,835,302,669)

-

22,558,577

45,093,101

-

4,365,773

(88,785,994)

-

169,435,177

197,272,261

-

(2,195,509,484)

(8,440,421,455)

585,326,398

942,001,709

73,654,384

(716,316,559)

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

5,424,450,843

3,898,340,888

-

390,385,084

394,783,080

-

หนี้ สินอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

(102,355,311)

(417,187,342)

(13,674,920)

(12,427,173)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2,625,010,494

2,180,824,993

รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย

1,095,351,343

1,001,400,014

-

รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย

639,689,100

594,008,702

-

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(764,131,354)

(687,904,803)

(943,722)

-

เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

3,595,919,583

3,088,328,906

(314,821,558)

-

(249,993)

-

35,477,776

-

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

(234,000,000)

-

230,301

22,168,877

(545,500)

800,925
-

(313,877,836)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

-

เงินสดรับจากการรับโอนกิจการ
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

2,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(4,277,070)

(2,797,728)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(34,757,454)

601,549,119

(2,372,323,121)

(4,407,013,355)

(206,730)

-

(46,332,243)

(114,758,239)

(12,184,314)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อสิ ทธิการเช่า
เงินให้กูย้ ืม

-

(1,364,850,030)

-

(783,016,309)

(4,670,983,844)

(2,140,000,000)

-

483,485,304

4,916,640,794

1,085,000,000

-

20,055,110

36,601,301

149,999,813

-

188,469,262
ธิใช้ ไปในกิปจระกอบงบการเงิ
กรรมลงทุน นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี(3,913,546,551)
เงินสดสุ ทหมายเหตุ
้
152
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57,059,625
(3,581,702,327)

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

-

เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กูย้ ืม
รับเงินปั นผล
ดอกเบี้ยรับ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืม

15,653,748,119

11,634,297,903

6,863,178,005

-

เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืม

(14,656,757,952)

(8,932,619,217)

(5,662,300,698)

-

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

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน

10,000

เงินสดจ่ายจากการลดหุ ้นทุน

(10,000)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการออกหุ้นทุน

(6,582,222)

(6,582,222)

เงินสดที่ผเู ้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้น

-

จากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

(209,516,544)

(137,475,443)

-

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

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

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

10,000

(6,051,027)

1,558,098,493

61,708,833

10,000

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

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

61,708,833
10,000

10,000

4,901,066,391

4,910,023,841

61,718,833

10,000

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

-

-

รายการที่ไม่ใช่ เงินสด
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด

25,000,000,000

-

25,000,000,000

-

751,830,000

-

751,830,000

-

-

10,000

-

-

-

ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ ค่าหุ้น
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

130,450,326

348,233,435

เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12,184,314

โอนอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ

527,047,488

1,002,945,090

-

-

ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน

400,475,118

301,316,600

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

5

-

12,184,314

-
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เครื อไทย โฮลดิ้งส์ จากัด )มหาชน)“บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2561 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้นที่ 12 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ในระหว่างปี คือ ครอบครัวสิ ริวฒั นภักดี )ถือหุน้ ร้อยละ 74.75)
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการลงทุน กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการรั บประกัน ชี วิต ประกันวินาศภัย
บริ การให้สินเชื่อแบบลีสซิ่งและเช่าซื้อ ให้สินเชื่อเงินกูย้ มื และขายรถยนต์มือสอง
รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า บริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 15 และ 16

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จัด ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ )“สภาวิชาชีพบัญชี”) และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย )“คปภ.”) เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ น และรายงาน
เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกันชีวิตและบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้สาหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559

21
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สั ญ ญาก่ อสร้ า ง (“TAS 11”) และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เ กี่ ย วข้อง
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ผ)
กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม ซึ่ งผลกระทบของการ
ถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานฉบับนี้ เป็ นครั้ งแรกสาหรั บ สัญญาที่ ย งั ไม่ เสร็ จสมบูร ณ์ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ไม่ มี
สาระสาคัญต่อ กาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ไ ด้ปรั บปรุ ง กาไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2562 และไม่ปรับปรุ งข้อมูลที่นาเสนอในปี 2561 ซึ่งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกาหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกนามาใช้กบั ข้อมูล
เปรี ยบเทียบ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิบัติในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 43
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
อนุพนั ธ์
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดินและอาคาร
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งคานวณโดยวิธี
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 3 (ฉ)
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้ซ่ ึงได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (บ)

หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ ยง
อย่างมีนยั สาคัญที่จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้ ต่อไปนี้

หมายเหตุขอ้ 5

การซื้ อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ )รวมสิ่ ง
ตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมา วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์การประมาณการ
หมายเหตุขอ้ 7 8 9 10 และ 14 การวัด มู ลค่ า ค่ า เผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญของเบี้ ย ประกันภัย ค้า งรั บ ลู กหนี้ จากการ
ประกันภัยต่อ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและ
สัญญาเช่าการเงิน และเงินให้กยู้ มื
หมายเหตุขอ้ 13
การวัดมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
หมายเหตุขอ้ 17 และ 19
หมายเหตุขอ้ 21
หมายเหตุขอ้ 24 และ 42

หมายเหตุขอ้ 26

การทดสอบการด้อ ยค่ า เกี่ ย วกับ การใช้ ข ้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ในการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรั บรู ้ สิ นทรั พ ย์ภ าษีเ งิ นได้ การคาดการณ์ กาไรทางภาษีในอนาคตที่ จะน า
ขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่า หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย และหนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อสมมติสาคัญของความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยทรัพยากรและ
ความน่าจะเป็ นของมูลค่าความเสี ยหาย
การวัด มู ล ค่ า ภาระผู ก พัน ของโครงการผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้เ กี่ ย วกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
23
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนีส้ ิ นจากสัญญาประกันภัย
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วยสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและสารองประกันภัย
สาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 24
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดข้ อสมมติของสารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ตามวิธีคานวณสารองประกันภัย
แบบเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ โดยขึ้นอยู่กบั ข้อสมมติได้แก่ อัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่คิดลดเมื่อ
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน ชี วิ ต และตามที่ ไ ด้รั บ การอนุ มัติ จ ากส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุ ร กิ จประกันภัย ข้อ สมมติ เ หล่ า นี้ ถูกใช้ส าหรั บการค านวณหนี้ สิ นดังกล่ า วตลอดช่ ว งอายุ สั ญ ญา
ซึ่งโดยทัว่ ไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยใช้อตั รามรณะตามตาราง
มรณะไทยปี 2560 สาหรั บผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตที่ ถูกออกแบบและเสนอแก่ สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็ นต้นไป
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดข้ อสมมติของสารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั กาหนดสารองค่าสิ นไหมและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายตามการปฏิ บตั ิ ที่ ยอมรั บในระดับสากล และ
กาหนดส ารองค่ า สิ นไหมและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ า ยสาหรั บธุ ร กิ จประกันภัย ตามระเบี ย บของบริ ษ ัทและ
ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการเพียงพอและครอบคลุมหนี้ สิน
ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
อย่า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากมี ค วามไม่ แ น่ นอนในการประมาณการหนี้ สิ นสาหรั บสิ นไหมทดแทนซึ่ งมี โอกาสที่ ค่า
สิ นไหมทดแทนสุ ดท้าย อาจจะมีผลแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญกับหนี้สินที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการหนี้ สินถูกจัดทาขึ้น ณ วันที่รายงาน สาหรับค่าสิ นไหมทดแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงานไม่วา่ จะได้รับรายงานหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทนหักด้วยจานวนเงินที่ได้ชาระแล้ว
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้วิธีหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ในการประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสั้นทั้งหมด (Ultimated Claim) สาหรับธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจะเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยพัฒนาการค่าสิ นไหม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ทดแทนในอดีต และการเลือกปัจจัยพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนซึ่งถูกประมาณการตามรู ปแบบในอดีต โดยปัจจัย
พัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนที่ถูกเลือกถูกนามาใช้ในการสะสมข้อมูลสิ นไหมทดแทนสาหรับแต่ละปี อุบตั ิเหตุ มี
ความเหมาะสมเป็ นอย่างมากสาหรับปี อุบตั ิเหตุเหล่านั้น และประเภทของธุรกิจที่มีรูปแบบการพัฒนาที่ค่อนข้างมี
เสถียรภาพ
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้หลายวิธีการทางสถิติในการจัดทาข้อสมมติที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการประมาณการ
ค่าสิ นไหมทดแทนทั้งหมดของธุรกิจประกันภัย เช่น
เทคนิ ค Chain-Ladder เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพัฒนาการค่ าสิ นไหมทดแทนในอดี ต และการเลื อกปั จจัย
พัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนที่ถูกประมาณการซึ่งขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบในอดีตนี้ โดยปั จจัยพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่ ถูกเลื อกถูกนามาใช้ในการสะสมข้อมู ลสิ นไหมทดแทนสาหรั บแต่ ละปี อุบตั ิ เหตุ ทั้งนี้ วิธี Chain-Ladder มี ความ
เหมาะสมเป็ นอย่างมากสาหรับปี อุบตั ิเหตุเหล่านั้น และประเภทของธุรกิจที่มีรูปแบบการพัฒนาที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ
วิ ธี Bornhuetter-Ferguson ใช้ก ารรวมกัน ของเกณฑ์ อ้า งอิ ง หรื อ ประมาณการฐานตลาด และประมาณการจาก
ประสบการณ์สินไหมทดแทน ประมาณการในอดีตจะขึ้นอยูก่ บั การวัดมูลค่าของเบี้ยประกันภัย ประมาณการหลังจาก
นั้นขึ้นอยู่กบั สิ นไหมทดแทนจ่ายหรื อสิ นไหมแทนที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่รายงาน ทั้งสองประมาณการจะถูกนามา
รวมกันโดยใช้สูตรซึ่ งจะให้การถ่วงน้ าหนักมากกว่าสาหรับประมาณการฐานประสบการณ์ตามระยะเวลาที่ผ่านไป
โดยเทคนิคนี้ถูกใช้ในสถานการณ์ที่ประสบการณ์สินไหมพัฒนาไม่เพียงพอต่อการประมาณการ )ปี อุบตั ิเหตุที่ผ่านมา
หรื อประเภทของธุรกิจใหม่)
ทั้งนี้ทางเลือกของผลลัพธ์ของแต่ละปี อุบตั ิเหตุของแต่ละประเภทของธุรกิจขึ้นอยูก่ บั การประเมินเทคนิคที่เหมาะสม
ที่สุดในการสังเกตการพัฒนาสิ นไหมทดแทนในอดีต
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดสมมติฐานของสารองเบีย้ ประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าของสารองเบี้ยประกันภัยโดยขึ้นอยู่กบั จานวนที่สูงกว่าของสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ และสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดซึ่ง ณ วันที่รายงานสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ยงั คง
สู งกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการคานวณสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 3 )ฉ)
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
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นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย )รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของธุ รกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชี ของธุ รกิจดังกล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด ณ วันที่เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุรกิจที่ถูกนามารวม
ดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ือดังกล่าวไป
ผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จที่ ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงิ นรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่ วนั ที่ ต้น งวดของงบการเงิ น
เปรี ยบเทียบหรื อวันที่ ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่ การ
ควบคุมสิ้ นสุ ด
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผล
กระทบต่ อ จ านวนเงิ น ผลตอบแทนของกลุ่ ม บริ ษัท งบการเงิ น ของบริ ษัท ย่ อ ยได้ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึ ก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ย ของกลุ่มบริ ษทั ในเงิ นลงทุนที่ บันทึ กตามวิธีส่ วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่ กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม หรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงาน
นั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ง
รวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
27

161

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ถูกควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ย ใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อ
ไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่า เป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งแสดงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี น้ นั แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้ จะรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ตราสารทุนที่ถือ
ไว้เผื่อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู ้เข้ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภท
ใหม่ไปเข้ากาไรหรื อขาดทุน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึก ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ทธิ พ ลอย่า งมี ส าระสาคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่า งจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถู กจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ นจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
(ค) อนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม
อนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
อนุ พนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทารายการดังกล่าวบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการวัด
มูลค่าใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนทันที
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยถื อตามราคาอ้างอิ งของนายหน้า ณ วันที่ รายงาน ราคาอ้างอิง
เหล่านั้นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคต ภายใต้
ข้อกาหนดต่างๆ และวันสิ้ นสุ ดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยในท้องตลาดของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่รายงาน
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หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า
ณ วันที่รายงาน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตาม
สัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุ บัน ณ วันที่ รายงานที่ ครบกาหนดในวันเดี ย วกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ที่จะครบกาหนดภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ ไ ด้มา
และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

(จ) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ออกสัญญาประกันชีวิตซึ่ งมีการโอนความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย สัญญาเหล่านั้นถูกจัดประเภท
เป็ นประกันภัย
สัญญาประกันภัยคือสัญญาที่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญจาก
ผูเ้ อาประกันภัยโดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์อื่น หากเหตุการณ์
ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย หรื อผู ้
ได้รับผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้ เมื่อสัญญาถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้วยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยจนกว่า
สิ ทธิ และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทาให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับหรื อเวลาที่เหลือของกรมธรรม์น้ นั ๆ แม้ว่าความเสี่ ยง
ด้านการรับประกันภัยจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญในช่วงเวลาดังกล่าว
สัญญาลงทุนคือสัญญาที่ได้โอนความเสี่ ยงทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญ
กลุ่ ม บริ ษ ัท นิ ย ามความเสี่ ย งด้า นการประกัน ภัย ที่ มี นัย ส าคัญ ว่ า เป็ นโอกาสภายใต้ส ถานการณ์ ใ ดๆที่ ก ารจ่ า ย
ผลประโยชน์ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยเมื่อเปรี ยบเทียบกับจ่ายผลประโยชน์หากไม่มีสถานการณ์ที่เอา
ประกันภัยเกิดขึ้นจะมีจานวนเงินมากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้
ทั้ง นี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ท าการแยกองค์ป ระกอบสั ญ ญาประกัน ภัย เนื่ อ งจากนโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท
กาหนดให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า
สิ นไหมทดแทน และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากผูเ้ อาประกันภัยต่อ
ทั้งจานวนในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ฉ) การรับรู้และการวัดมูลค่ าของสัญญาประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยค้ างรั บ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระเบี้ย การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระเบี้ยในอนาคตของลูกหนี้
ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และสารองเบี้ยประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
สารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว เป็ นหนี้ สินสาหรั บผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่า
สิ นไหมทดแทนตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และถูกบันทึกเมื่อรับรู ้เบี้ยประกันภัย และถูกยกเลิกเมื่อเกิด
รายการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสิ นไหมทดแทน หนี้ สินดังกล่าวถูกวัดมูลค่าโดยใช้ขอ้ สมมติซ่ ึ งได้
คานึ งถึ งความเหมาะสมของกรมธรรม์ประกันภัยที่ มีผ ลบังคับอยู่ และถูกคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภายในของกลุ่มบริ ษทั โดยใช้วิธีคานวณสารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ โดยใช้ขอ้ สมมติคือ อัตรามรณะ
อัตราทุพพลภาพ และอัตราดอกเบี้ยที่คิดลด ซึ่ งข้อสมมติดงั กล่าวได้ถูกจัดทาขึ้นเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
และตามที่ได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
จุดประสงค์ของสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายคือการครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดที่
ต้องชาระเกี่ยวกับสิ นไหมทดแทน สารองค่าสิ นไหมทดแทนคานวณโดยไม่มีการคิดลดกระแสเงินสด
สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วยสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นและได้รั บ แจ้ง
(Claim incurred and reported) และสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้ง (Claim incurred but not reported IBNR) รวมถึ งค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนประเภทที่ ไม่
สามารถปั นส่ วนได้โดยตรง (Unallocated loss adjusted expenses - ULAE) ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายถูกบันทึกตาม
เอกสารยืนยันมูลค่าสิ นไหมทดแทนที่ต้องชาระ รายงานสารวจภัย หรื อประสบการณ์การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
สิ นไหมทดแทนที่ เ กิ ด ขึ้นแต่ ยงั ไม่ ได้รับ แจ้ง (IBNR) ค านวณโดยอ้างอิ งจากประสบการณ์ ในอดี ต แนวโน้มใน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ปัจจุบนั รู ปแบบการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายจริ งสาหรับทุกสายผลิตภัณฑ์และปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับจานวนที่
ต้องชาระโดยอ้างอิงจากจากหลักการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สารองเบีย้ ประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
โดยสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ถูกคานวณโดยใช้เบี้ยประกันภัยรับของสัญญาประกันภัยระยะสั้นการ
ประกันภัยกลุ่ม ตามรู ปแบบของความเสี่ ยงที่ได้รับประกันภัยหรื อตามระยะเวลาที่เหลือของแต่ละกรมธรรม์ โดย
ส ารองเบี้ ย ประกันภัยที่ ย งั ไม่ ถือเป็ นรายได้แ สดงถึ งสั ดส่ วนที่ เ กี่ ย วข้องกับ ความเสี่ ย งภัยที่ ย งั ไม่ สิ้นสุ ด ของเบี้ ย
ประกันภัยรับ
สารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่ สิ้นสุด
สารองความเสี่ ยงที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจานวนเงิ นที่ บริ ษทั จัดสารองไว้เพื่อชดใช้สินไหมทดแทนที่ อาจเกิ ดขึ้นใน
อนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย กลุ่มบริ ษทั ใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีต
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับสารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสารองความเสี่ ยงที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรายได้ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสารองความเสี่ ยงที่ยงั ไม่ส้ิ นสุ ดในงบการเงิน
ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัยค้ างจ่ าย
ผลประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ประกันภัยค้า งจ่า ยเป็ นสิ นไหมทดแทนและหนี้ สิ นผลประโยชน์ กับ ผูถ้ ื อกรมธรรม์
ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเสี ยชีวิต การไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกาหนด เงินปั นผล การครบกาหนด
ของกรมธรรม์ประกันภัย และผลประโยชน์ อื่นและเงิ นฝากของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกั นภัย รวมถึ งดอกเบี้ ย จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่ายแสดงในราคาทุน
หนีส้ ิ นอื่นตามกรมธรรม์ ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยประกอบด้วยเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผูเ้ อาประกันภัย และเงินที่กลุ่ม
บริ ษทั ต้องจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยตามสัญญานอกเหนื อจากเงินที่ตอ้ งจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย หนี้ สิน
อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยแสดงในราคาทุน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายได้ เบีย้ ประกันภัย
สัญญาประกันภัยระยะสั้น
รายได้เบี้ยประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกรมธรรม์เริ่ มมีผลบังคับ และแสดงมูลค่า
ก่อนเบี้ยประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบาเหน็จ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ประกันด้วยเบี้ยประกันภัยรับ และ
การเปลี่ยนแปลงในสารองประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และถูกรับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนตลอดระยะเวลาความคุม้ ครอง
และสัญญาประกันภัยมี คุณสมบัติ ในเรื่ องการโอนความเสี่ ยง มิ เช่ นนั้นการบัญชี เงิ นฝากจะถูกนามาปฏิ บตั ิ สาหรั บ
รายการเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อจะถูกบันทึก เมื่อได้รับการแจ้งจากผูร้ ับเอาประกันภัยต่อ หรื อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสัญญาประกันภัยต่อ
กลุ่ ม บริ ษ ัทบันทึ กรายได้จากการรั บประกันภัย ตามสั ญญาประกันภัย ระยะสั้ นสาหรั บกรมธรรม์ส่ วนของความ
คุม้ ครองที่เกินกว่า 1 ปี เป็ นเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้าโดยทยอยรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครอง
สัญญาประกันชีวิตระยะยาว
เบี้ยประกันชี วิตปี แรกรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ )หรื อได้รับชาระเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์
ประกันภัยได้รับการอนุมตั ิ) สาหรับเบี้ยประกันปี ต่อ รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อถึงกาหนดชาระเฉพาะเบี้ยประกันกรมธรรม์
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตปี แรก และเบี้ยประกันปี ต่อแสดงมูลค่าก่อน
เบี้ยประกันภัยเอาต่อ และค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
เบี้ยประกันรับล่วงหน้ายังไม่รับรู ้เป็ นรายได้จนกว่ากรมธรรม์น้ นั ถึงวันที่ครบกาหนดชาระ
รายได้ ค่าจ้ างและค่ าบาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ให้บริ การ
ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ ค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าใช้ จ่ายในการจัดการค่ าสิ นไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย
ผลประโยชน์ จ่ า ยตามกรมธรรม์ ค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจาก
การรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นหรื อได้รับการอนุ มตั ิ ในระหว่างปี
หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น )ถ้ามี) และหักด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรงจะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อเมื่อครบกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกั นภัย มูลค่า
ประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้ง หรื อ
รายงานจากบริ ษทั เอาประกันต่อตามจานวนที่ได้รับแจ้ง
ค่ าซากและค่ าสิ นไหมรั บคืน
ค่าซากและค่าสิ นไหมรับคืนจะรวมอยู่ในสิ นทรัพย์อื่นสาหรับการรับคืนมูลค่าซาก จานวนที่ถูกรับรู ้คือจานวนเงินที่
คาดว่าจะสามารถรับคืนได้อย่างสมเหตุสมผลจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั สาหรับการรับชาระค่าสิ นไหมรับคืน คือ
จานวนที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการดาเนิ นคดีกบั บุคคลที่สามที่ตอ้ งรับผิดชอบและบันทึกสุ ทธิ จากต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยใช้หลักการวิเคราะห์จากการรับคืนและการคาดการณ์
การรับคืนเงินในอนาคตจากบุคคลที่สาม
ค่ าจ้ างและค่ าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการหาประกันภัยเป็ นค่าจ้างและค่าบาเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ช) รายการธุรกรรมเกี่ยวกับการประกันภัยต่ อ
รายการธุรกรรมเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ (Assumed) และการส่ งต่อการประกันภัย (Ceded) ถือปฏิบตั ิทางการ
บัญชี และแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เช่นเดียวกับรายการการประกันภัย
โดยตรง การจัดให้มีการประกันภัยต่อไม่ได้เป็ นการลดภาระของกลุ่มบริ ษัทจากภาระผูกพันโดยตรงที่ มีต่อผูถ้ ือ
กรมธรรม์ประกันภัย
ลู กหนี้ แ ละสิ นทรั พ ย์จากการประกันภัย ต่ อ คื อสิ ทธิ ต ามสั ญ ญาสุ ทธิ ข องกลุ่ มบริ ษ ัทภายใต้เ งื่ อนไขตามสั ญ ญา
ประกันภัย ต่ อ ซึ่ งประกอบด้วยค่ า จ้า งและค่ าบาเหน็ จค้า งรั บ ค่ า สิ นไหมทดแทนค้า งรั บ และรายการอื่ นๆ จาก
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผูเ้ อาประกันภัยต่อ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลล่าสุ ดเกี่ ย วกับ
การจัดอันดับเครดิตของบริ ษทั ประกันภัยต่อ และประสบการณ์การรับชาระในอดีต
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าเจ้าหนี้คงเหลือที่ตอ้ งชาระแก่ผรู ้ ับประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการประกันภัย
ต่อ โดยมูลค่าเจ้าหนี้คงเหลือของผูเ้ อาประกันภัยต่อ ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อออก และรายการเจ้าหนี้อื่นๆ จาก
การประกันภัยต่อออก
รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินเกี่ยวกับประกันภัยต่อจะแสดงหักกลบในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการนามาหักกลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อรับชาระรายการสิ นทรัพย์
หรื อจ่ายชาระรายการหนี้ สินไปพร้อมกัน โดยการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อสอดคล้องกับการ
วัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยนั้นๆ
เบี้ยประกันภัยเอาต่อ ส่ วนแบ่งการเปลี่ยนแปลงในเงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ของผูเ้ อาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ และค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ ถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ตามรู ปแบบของบริ การประกันภัยต่อที่รับเมื่อเกิดรายการ
จานวนที่คาดว่าจะได้รับจะถูกประเมินสาหรับการด้อยค่า ณ วันที่รายงาน โดยสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อจะถือ
ว่าเกิ ดการด้อยค่า ถ้ามี หลักฐานอย่างชัดเจนอันเป็ นผลจากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นภายหลังการรั บรู ้ สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อเมื่อเริ่ มแรก ทาให้กลุ่มบริ ษทั อาจจะไม่ได้รับจานวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และผลกระทบ
ต่อจานวนเงินจากเหตุการณ์ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจากผูร้ ับประกันภัยต่อสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ ิ น
สัญญาประกันภัยระยะสั้น
หนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้สัญญาประกันภัยระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรี ยบเทียบกับประมาณการ
ที่ดีที่สุดของกระแสเงิ นสดในอนาคตที่เกิ ดจากสัญญากับมูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินรวมสาหรั บเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้และค่าสิ นไหมทดแทนสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน ซึ่ งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนในอดีต และหาก
พบว่ามีจานวนที่คาดว่าจะไม่เพียงพอ สารองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าสิ นไหมทดแทน และถูกรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สัญญาประกันชีวิตระยะยาว
หนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรี ยบเทียบประมาณการที่ดี
ที่สุดของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาโดยใช้ขอ้ สมมติปัจจุบนั กับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวมสาหรับ
ส ารองประกั น ภั ย ส าหรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาว และหากพบว่ า มี จ านวนที่ คาดว่ า ไม่ เ พี ย งพอ
สารองเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเพิ่มในรายการสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และถูกรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
สารองเพิ่มเติมสาหรับหนี้ สินส่ วนที่ไม่เพียงพอจะถูกบันทึก เมื่อสารองที่ถูกคานวณโดยใช้วิธีสารองประกันภัยแบบ
เบี้ยประกันภัยรวมของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงานมากกว่าหนี้ สินที่ถูกคานวณโดยใช้วิธี
สารองเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ
ทั้งนี้ ข้อสมมติที่ถูกใช้วิธีสารองเบี้ยประกันภัยรวมเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันชีวิต เรื่ อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ยกเว้น
อัต ราดอกเบี้ ย คิ ด ลดซึ่ งบริ ษ ัทได้ใช้อัต ราดอกเบี้ ย ที่ ปราศจากความเสี่ ย ง ณ ปั จจุ บันที่ ไ ด้ปรั บ ปรุ งแล้ว ส าหรั บ
วัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินตามที่ได้ปฏิ บตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมประกันชี วิต ใน
ประเทศไทย
(ซ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าดาเนินงานและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประเมินโดย

การวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อ
เกิดขึ้น

(ฌ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อและสัญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดคงค้าง รวมค่านายหน้าและต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกรอตัด
บัญชีสุทธิจากดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และหักค่าด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตั้ง ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสั ญ ญาเช่ า การเงิ น เป็ นจ านวนเท่ า กับ
ประมาณการผลขาดทุน โดยประมาณจากผลเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการเรี ย กเก็บเงิ นจากลู กหนี้ ไม่ ได้โดยการ
วิเคราะห์ประเภทและการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั โดยลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกินกว่า 6 งวด จะพิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากยอดเงินต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกันซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาตลาด และสาหรับลูกหนี้ ที่คา้ ง
ชาระมากกว่า 6 งวด จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยไม่หกั หลักประกัน ดังนี้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยังไม่ครบกาหนดชาระและค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2 งวด ถึง 3 งวด
ค้างชาระ 4 งวด ถึง 6 งวด
ค้างชาระ 7 งวด ถึง 12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด ขึ้นไป

ร้อยละ 1
ร้อยละ 2
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

วิธีการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั แตกต่างไปจากวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่ องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับธุรกิจสิ นเชื่อเพื่ออุปโภคและบริ โภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีดงั กล่าวกาหนดให้กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวนสาหรับลูกหนี้ ที่คา้ งชาระค่างวดเกินกาหนด
ระยะเวลาการชาระหนี้ 3 งวดขึ้นไป โดยไม่นาหลักประกันมาหักจากยอดหนี้ คงเหลือ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารได้
พิ จ ารณาและเห็ น ว่ า นโยบายการตั้ง ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ นเกณฑ์ ที่ ส อดคล้อ งกับ ระดั บ
ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั มีอยู่
(ญ) ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้ อง
ลูกหนี้ จากการซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้ องแสดงด้วยภาระหนี้ ค งค้างหักค่าเผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ น
ประมาณการของจานวนเงินซึ่งอาจเก็บไม่ได้จากการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั
(ฎ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานถูกโอนเป็ นสิ นค้าคงเหลือเมื่อวันที่ได้หยุดการให้เช่าและถือไว้เพื่อขาย แสดง
ในราคาตามบัญชี ณ วันที่สินทรัพย์ดงั กล่าวได้หยุดการให้เช่าหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือคานวณโดยใช้วิธีราคาเจาะจง
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ฏ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่ มบริ ษ ัท ตั้งใจและสามารถถื อ จนครบกาหนดจัด ประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ ถื อ จนครบก าหนด
เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้
ที่เหลือ
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างของสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายงานที่ เ ป็ นตัวเงิ น บันทึ กโดยตรงในส่ วนของผู ้ถือ หุ ้ น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ า และผลต่า งจากอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุน
สะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้าในกาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย
จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน สาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การรั บรู้ รายการ
ในการซื้อหรื อขายเงินลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการ ณ วันที่มีการซื้อขาย (Trade date)
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงิ นลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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(ฐ)

เงินให้ ก้ยู ืม
เงินให้กยู้ มื แสดงด้วยภาระหนี้ สินคงค้างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประเมินเป็ นประมาณการของจานวนเงินซึ่งอาจเก็บเงินไม่ได้จากการพิจารณาฐานะของลูกหนี้
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(ฑ) ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรั พ ย์สิ นรอการขายที่ ไ ด้มาจากการรั บ ช าระหนี้ เ งิ นกู้ การประมู ลจากขายทอดตลาดโดยค าสั่ งศาล หรื อค าสั่ ง
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ทรัพย์สินรอการขายบันทึกในราคาทุน และภายหลังจะวัดด้วยมูลค่าที่ประเมินใหม่
สุ ทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขายจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน เป็ นรถยนต์ซ่ ึ งยึดคืนจากลูกหนี้ ที่ผิดนัดชาระหนี้ ตีราคา
ด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างยอดลูกหนี้ คงเหลือตามบัญชี สุทธิ หรื อราคาตลาดของรถยนต์ที่ยึดคืนมา ขาดทุนจาก
การลดมูลค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน )หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์และหนี้สิน) ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่า
มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป สิ นทรัพย์ )หรื อส่ วนประกอบของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่า
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับการจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของในครั้งแรกและผลกาไรและขาดทุนจากการวัด
มูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไร )ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
(ฒ) อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อ จากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
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ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

5 - 30 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
(ณ) สิทธิการเช่ าที่ดิน
สิ ทธิการเช่าที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนของสิ ทธิ การเช่าประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ต้นทุนการกูย้ ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งกูม้ าโดยเฉพาะเพื่อใช้ในสิ ทธิ การเช่ารวมเป็ นราคา
ทุนของสิ นทรัพย์จนกระทั้งการพัฒนาสาเร็ จ
ค่าตัดจาหน่ ายจะบันทึ ก เป็ นต้นทุนของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน )งานระหว่างก่ อสร้ าง)ซึ่ งคานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายของสัญญาเช่าซึ่งแสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิการเช่าที่ดิน

60 ปี

(ด) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินและ
อาคารที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกาหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่มี
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อยูจ่ ริ ง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมที่คานวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจาก
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ที่
ตีราคาใหม่ จานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคา
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้
ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็ นอิสระอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าราคา
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รับรู ้ขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจานวนที่ ลดลงมากกว่าส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ส่ วนเกินจากการตีราคา
ทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กบั ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์
ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกาไรสะสม ในกรณี ที่มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกาไรสะสมและไม่รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการ ให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน

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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ต) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของ
ค่า
ความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
หักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับ เงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชีของ
ค่า
ความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงิ นลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้
สิ นทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเ ส้ นตรงโดยจะสะท้อนรู ปแบบที่ ค าดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัด
จาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับ
ปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการเช่า

3 และ 10 ปี
27.4 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ถ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา
ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความชัดเจน
ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนสะสมซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
โดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าว ยอดขาดทุน สะสมที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย คานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะ
ถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วัน ที่ ที่ อ อกรายงานว่ า มี ข ้อ บ่ ง ชี้ เ รื่ อ งการด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า จะถู ก กลับ รายการ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า จะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือน
หนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ท) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้ สินที่มีภาระมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอดหนี้
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ธ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(น) หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่นแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี
(บ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถู กรั บรู ้ เ ป็ นค่า ใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย จะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ป) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่าง
น่ าเชื่ อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพัน
ดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ผ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มู ลค่ า ที่ มี นัย สาคัญ อย่ า ง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินกลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ฝ) รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้ จากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ผลรวมของค่าเช่ารับตามสัญญาทั้งหมดโดยจะ
ทยอยรับรู ้โดยวิธีเส้นตรง (เป็ นรายเดือน) ตลอดอายุสัญญาเช่า ในกรณี ที่มีการต่ออายุสัญญาเช่าภายหลังหมดสัญญา
เช่าเดิมจะรับรู ้รายได้ตามผลรวมของค่าเช่าใหม่ในสัญญาและทยอยรับรู ้โดยวิธีเส้นตรง (เป็ นรายเดือน) ตลอดอายุ
สัญญาเช่าใหม่
รายได้ จากสัญญาเช่ าซื ้อและสัญญาเช่ าการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นรายได้ตามงวดที่ถึงกาหนดชาระ
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กลุ่มบริ ษทั หยุดรับรู ้รายได้เมื่อลูกหนี้คา้ งชาระมากกว่า 3 งวด
รายได้ จากการขายสิ นทรั พย์ ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายได้จากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน )สิ นค้าคงเหลือ) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป้นเจ้าของในสิ นทรัพย์ดงั กล่าวที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
กาไรและขาดทุนจากการขายและเช่ ากลับคืน
หากการขายและเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กาไรจากการขายบันทึกเป็ นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ขาดทุนรับรู ้เข้างบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
หากการขายและเช่ากลับคืนถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน กาไรและขาดทุนในรายการซึ่ งราคาขายมีจานวนเทียบเท่า
กับมูลค่ายุติธรรม รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนเข้ากาไรหรื อขาดทุน หากราคาขายมีจานวนสู งกว่ามูลค่ายุติธรรม รับรู ้
จานวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็ นรายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์สิน ทรัพย์
ที่เช่า หากราคาขายมีจานวนต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุนรับรู ้เข้ากาไรหรื อขาดทุนทันที
182

48

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่ าธรมมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้ เมื่อให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรั บรู ้ ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง โดยอ้า งอิ งกับ ขั้นความส าเร็ จของงานเมื่ อได้ให้ บ ริ การ ขั้น
ความสาเร็ จของงานประเมินโดยใช้วิธี การสารวจงานที่ได้ทาแล้ว/อัตราส่ วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปั จจุ บนั
กับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้า ด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นค้าและบริ การแยกจากกัน หาก
สิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลู กค้า
ได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่าง
กัน สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุ
ไว้ในรายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ า เช่ า จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ นรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้ นตรงตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปั นผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงิ นฝากธนาคาร โดยเงินปั นผลรั บ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตาม
เกณฑ์คงค้าง
(พ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
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(ฟ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในงบกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(ภ) ค่ าใช้ จ่าย
ค่ านายหน้ าและต้ นทุนทางตรงจากการให้ เช่ าซื ้อ
ต้นทุนทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อจะปั นส่ วนทยอยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และแสดง
หักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัยอื่น ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุนและค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เป็ น
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(ม) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เ มื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ัท คาดว่า จะได้รับผลประโยชน์ จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชาระหนี้ สิ นตามมู ลค่ า ตามบัญ ชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ
ทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงใน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอด
สุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้ในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึ งการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและถูกปรั บ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ย) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรั บหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(ร)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคลหรื อ
กิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ กลุ่ม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น

(ล) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั )ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
4

กำรรวมธุรกิจและกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
4.1) การรวมธุรกิจกับ บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“TIC”)
(ก) การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ TIC ครั้งที่ 1
ในเดื อนกรกฎาคม 2561 บริ ษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด )บุค คลที่ บริ ษทั อาคเนย์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
)“อาคเนย์”) กาหนดให้เป็ นผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์) ได้เข้าทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ TIC โดย
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 23,499,283 หุ ้น และหุ ้นบุริมสิ ทธิ จานวน 717 หุ ้น โดยชาระราคาเป็ นเงินสดในราคา
หุ ้นละ 34.24 บาท ผลจากการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม
2561 บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซื้อหุน้ สามัญจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และรายย่อยอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 67.93
ของหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ TIC เป็ นผลให้บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด มี
อานาจควบคุมใน TIC และสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจ ตามคานิ ยามที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ดังนั้น ค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจของ TIC จะถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ ง
ตอบแทนที่ โอนให้ ซึ่ งรวมถึ งการรั บรู ้จานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูซ้ ้ื อ หักมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้มาและหนี้สินที่รับมา
(ข) การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ TIC เพือ่ การปรับโครงสร้ างของกลุ่มบริษัท
จากแผนการปรับโครงสร้างกิจการและแผนการดาเนิ นธุรกิจร่ วมกันระหว่าง TIC และอาคเนย์ บริ ษทั ทาคาเสนอ
ซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของ TIC โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของ TIC ใน
อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ ้นสามัญของ TIC ต่อ 1 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั และ 1 หุ ้นบุริมสิ ทธิ
ของ TIC ต่อ 1 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั และภายหลังคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เสร็ จสิ้ น บริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
ยืน่ ขอนาหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแทน
หุ ้นสามัญและหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของ TIC ซึ่ งถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยวันเดียวกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (วันสุ ดท้ายของการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์) บริ ษทั ได้รับหุ ้น TIC จากการเข้าทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์แล้วเป็ นจานวน 21,957,646 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 93.44 โดยบริ ษทั ได้ชาระ
ค่าตอบแทนเป็ นหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่เป็ นจานวน 21,957,646 หุ ้น มี มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 751.83 ล้านบาท
ให้กบั ผูแ้ สดงเจตนาขายตามคาเสนอซื้อ ดังนี้
1) ร้อยละ 67.93 จากบริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด (บริ ษัทใหญ่ ของ TIC)
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน TIC จากการตอบรับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด (บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด มีอานาจควบคุมใน TIC ตั้งแต่วนั ที่ 11
กรกฎาคม 2561) โดยได้ทาการแลกเปลี่ ยนหุ ้นสามัญของ TIC จานวน 15,962,860 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
67.93 ของหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TIC กับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในอัตราเท่ากับ 1 หุ ้น
สามัญของ TIC ต่อ 1 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั การแลกเปลี่ยนหุ ้นดังกล่าวถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน เนื่ องจากอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้ นในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันทั้งก่อนและ
หลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการชัว่ คราว
ผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ TIC ณ วันที่เกิดรายการเฉพาะ
ส่ วนของบริ ษทั จานวนเงิ น 29.23 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนต่างจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ในการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิ
ของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับมาของ TIC มีดงั นี้
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หมายเหตุ
28

ตราสารทุนที่ออก (หุน้ สามัญ 15,962,860 หุ ้น )

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม )ร้อยละ 32.07)
บวก ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งก่อน
ของผูท้ ี่มีอานาจสู งสุ ด
บวก ส่ วนเกินของเงินลงทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยเพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ รับ
หั ก ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
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มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)
546,568
546,568
(พันบาท)
244,280
297,200
925,995
1,651,012
3,366
36,001
24,052
127,905
130,217
(2,142,777)
(447,309)
(14,010)
(25,855)
(137,849)
672,228
(215,584)
84,141
35,013
575,798
(29,230)
546,568
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินรวมได้ถูกจัดทาขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์สุทธิ และ
ส่ วนได้เสี ยของ TIC จะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีเสมือนว่าเป็ นการรวมส่ วนได้เสี ย )similar to pooling
of interests) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการจัดทางบการเงินรวมย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่กลุ่มผู ้
ถือหุน้ ในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันกับบริ ษทั มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
2) ร้อยละ 25.51 จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของ TIC
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้มาซึ่ งส่ วนได้เสี ยใน TIC โดยได้ทาการแลกเปลี่ ยนหุ ้นสามัญของ TIC
จานวน 5,994,786 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 25.51 ของหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TIC กับ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ในอัตราเท่ากับ 1 หุ ้นสามัญของ TIC ต่อ 1 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ทาให้สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของในหุน้ TIC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.93 เป็ นร้อยละ 93.44
ดังนั้น มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของ TIC ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เท่ากับ 672.23 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงเป็ นจานวน 171.49 ล้านบาท ไป
ยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของใน TIC
รายละเอียดการซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน TIC ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
2562
(พันบาท)
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน TIC
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
หั ก มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมใน TIC ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ส่ วนเกินของเงินลงทุนจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่ อยเพิม่ เติม
ในรำคำที่สูงกว่ ำมูลค่ ำตำมบัญชี ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2562

205,261
(171,485)
33,776

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน TIC มีดงั ต่อไปนี้

ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 22 กรกฎาคม (ร้อยละ 67.93)
บวก ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนได้ เสี ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 22 กรกฎำคม (ร้ อยละ 93.44)
190
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2562
(พันบาท)
575,798
171,485
747,283

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
4.2) การรับโอนกิจการทั้งหมดจากอาคเนย์
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก
อาคเนย์ )“ผูโ้ อน”) ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน การรับโอนกิจการทั้งหมด
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี กา )ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 ว่าด้วยเรื่ องการยกเว้นรั ษฎากรสาหรับการโอนกิจการ
ทั้งหมด
เมื่ อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 บริ ษทั เข้าทาสัญญาการโอนกิ จการกับ อาคเนย์ โดยบริ ษทั ตกลงรั บโอนกิ จการ
ทั้งหมด ซึ่ งประกอบด้ว ยสิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น ภาระผูกพันและพนักงานทั้ง หมดจากผูโ้ อน เป็ นมู ลค่ า เท่า กับ
2,396.89 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฏาคม 2562 )“วันที่รับโอนกิจการทั้งหมด”) และบริ ษทั ได้จ่าย
ค่ า ตอบแทนส าหรั บ การโอนกิ จการทั้งหมดให้กับ ผูโ้ อนโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ ให้กับ อาคเนย์จานวน
730,140,186 หุ ้น ในมูลค่าหุ ้นละ 34.24 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 25,000 ล้านบาท โดยอาคเนย์ได้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และอยู่ในระหว่างการ
ชาระบัญชี
รายการดังกล่าวถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน เนื่ องจากบริ ษทั และอาคเนย์อยู่ภายใต้การ
ควบคุมสู งสุ ดโดยกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด และการควบคุมนั้นไม่เป็ น
การชัว่ คราว งบการเงินรวมได้ถูกจัดทาขึ้นตามเกณฑ์รวมธุ รกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์
สุ ทธิ และส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ดังกล่าวจะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีเสมือนว่าเป็ นการรวมส่ วนได้เสี ย
(similar to pooling of interests) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการจัดทางบการเงินรวมย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ซึ่งเป็ นวันที่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันมีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญากับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของอาคเนย์ ณ วันที่เกิดรายการ
จานวนเงิน 22,603.11 ล้านบาท แสดงเป็ นส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ภายใต้ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงิน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายละเอียดของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์
สุ ทธิที่ได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของอาคเนย์มีรายละเอียดดังนี้
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
หมายเหตุ
28

ตราสารทุนที่ออก (หุน้ สามัญ 730,140,186 หุ ้น )

งบกำรเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้เงินลงทุน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้เงินลงทุน
เงินกูย้ ืม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)

4,807,511
1,010,620
1,782,895
4,905,521
802,291
367,160

357,821
52,701,436
108,088
263,899
1,426,689
501,962
15,654,956
414,329
35,057
2,454,281
(1,103,792)
(15,537,733)

58

มูลค่ ำยุติธรรม
(พันบาท)
25,000,000
25,000,000

35,478
-

4,579,268
2,474,597
457
77,599
(4,678,978)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิที่ระบุได้ ที่ได้ รับ
บวก ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)

(49,819,944)
(2,494,767)
(251,170)
(443,502)
(610,252)

(41,191)
-

(269,939)
(443,314)
(1,621,207)
14,998,896

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

การออกตราสารทุน
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสาหรับหนี้สินมีดงั นี้

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ

มูลค่ายุติธรรมถูกกาหนดโดยใช้วธิ ีการรวม
มูลค่าของแต่ละธุรกิจ )Sum of the parts)
ของธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจ โดยบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรื อ
ประกันชีวิต ใช้หลักการประเมินวิธีทาง
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย บริ ษทั ธุรกิจลีสซิ่ง
ใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสด )Discounted
Cash Flow Approach) โดยอ้างอิง
สมมติฐานจาก แผนการลงทุน แผนการ
ดาเนินงาน และข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม

ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสั งเกตได้
ที่มีนัยสำคัญ

• อัตราคิดลดที่สะท้อนค่า
ความเสี่ ยงและอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ (อยู่
ในช่วงระหว่างต่าสุ ด 9% ถึง
สู งสุ ด 11.5%)

59

สิ่ ง

ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ อมูลที่ไม่
สำมำรถสั งเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ
และกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้
จะเพิม่ ขึ้นหาก
• อัตราคิดลดที่สะท้อนค่า
ความเสี่ ยงและอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการต่าลง
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

สาหรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรื อหลายข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสาคัญซึ่ งใช้เป็ นข้อสมมติที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอาจส่ งผลกระทบดังต่อไปนี้ การ
คานวณผลกระทบเหล่านี้ ทาโดยการวัดมูลค่าจากการใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ ใช้การประมาณการอันเป็ น
ทางเลือกของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่ งอาจพิจารณาโดยผูม้ ีส่วนร่ วมในตลาดเพื่อกาหนดราคาของสิ่ งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานอย่างสมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้จะไม่ถูกนามาพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญภายในข้อสมมติทางเลือกที่ เป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล
5

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ท่ีมีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 15 และ 16 บุคคลหรื อกิจการอื่ นที่
เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจกำร/บุคคล

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด )มหาชน)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด )มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด )มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด
บริ ษทั น้ าตาลทิพย์สุโขทัย จากัด
บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด )มหาชน)
บริ ษทั โออิชิกรุ๊ ป จากัด )มหาชน)
บริ ษทั ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็ อพเพอร์ต้ ี
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล คอลเล็คชัน่ จากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
194

ประเทศที่
ลักษณะควำมสั มพันธ์
จัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย
บุคคลที่ มีอ านาจและความรั บผิ ดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของ
กลุ่ มบริ ษัท )ไม่ ว่ าจะท าหน้ าที่ ในระดับบริ หาร
หรื อไม่)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย
ไทย
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กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่ อกิจกำร/บุคคล

บริ ษทั ไทย มาลายา กลาส จากัด
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ จากัด
บริ ษทั คริ สตอลลา จากัด
บริ ษทั ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด
บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จากัด
Frasers Centrepoint Limited
บริ ษทั เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด
บริ ษทั นากิจการ จากัด
บริ ษทั นานคร จากัด
บริ ษทั นาธุรกิจ จากัด
บริ ษทั นาพลัง จากัด
บริ ษทั นาเมือง จากัด
บริ ษทั นายุค จากัด
บริ ษทั นารุ่ งโรจน์ จากัด
บริ ษทั ป้ อมกิจ จากัด
บริ ษทั ป้ อมคลัง จากัด
บริ ษทั ป้ อมเจริ ญ จากัด
บริ ษทั ป้ อมโชค จากัด
บริ ษทั ป้ อมทิพย์ )2012) จากัด
บริ ษทั ป้ อมนคร จากัด
บริ ษทั ป้ อมบูรพา จากัด
บริ ษทั ป้ อมพลัง จากัด
บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั สยามประชาคาร จากัด
The Southeast Group International Limited

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
หมู่เกาะ
บริ ติช
เวอร์จิ้น
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ลักษณะควำมสั มพันธ์

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน )เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จนถึง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่ อกิจกำร/บุคคล

บริ ษทั ซาร่ า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั มิลเลนเนี่ยม อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์
จากัด
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี โฮลดิ้งส์
)ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี )ประเทศไทย)
จากัด )มหาชน) )เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทคอน อินดัส
เทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด”)
บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ งแอนด์คอน
สตรัคชัน่ จากัด )มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี )เดิมชื่อ “ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน”)
Frasers Hospitality Trust
อาคเนย์ร่วมทุน

ประเทศที่
ลักษณะควำมสั มพันธ์
จัดตั้ง/
สั ญชำติ
ไทย กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญของ
บริ ษทั ย่อย
ไทย กรรมการเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสาคัญของ
บริ ษทั ย่อย
ไทย ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมร่ วมกัน

ไทย

กรรมการร่ วมกัน

ไทย

กรรมการร่ วมกัน

ไทย

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทางอ้อมถือ
หน่วยลงทุนทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมถือหน่วยลงทุนทางอ้อม

ไทย

สิ งคโปร์ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน
ไทย กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร่ วมกัน

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร

เบี้ยประกันภัยรับ
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
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ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
62

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รายได้เงินปันผล
รายได้จากการให้บริ การอื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ซื้อสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิ งจากอัตราดอกเบี้ ยจากสถาบันการเงิน
และอัตราที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
บริษัทย่ อย
รายได้จากการให้บริ การอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

-

บริษัทร่ วม
เบี้ยประกันภัยรับ
ดอกเบี้ยรับ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ต้นทุนทางการเงิน

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันบาท)
-

30
36
-

55,626

63

1,800
95,451
5,945
-

-

-

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

145,253
5,002
6,165
156,420

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
948,544
รายได้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
771,593
รายได้จากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่า
การเงิน
4,067
รายได้เงินปั นผล
92,235
รายได้จากการให้บริ การอื่น
21,912
ดอกเบี้ยรับ
106,187
รายได้อื่น
28,649
ค่าสิ นไหมทดแทน
(89,377)
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
481,014
ต้นทุนทางการเงิน
111,907
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
28,068
ซื้อสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
-
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันบาท)

176,660
13,926
6,059
196,645

1,390,185
719,593
4,286
58,410
60,166
48,274
188
582,281
587,042
67,184
26,039
2,000

18,283
1,223
698
20,204

2,739
26,743
-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
เบี้ยประกันภัยค้ างรับ
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันบาท)

108,919
108,919
(4,213)
104,706

1,185
522,427
523,612
(8,214)
515,398

-

-

-

-

4,001

4,812

-

-

หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

78,359

69,819

-

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าการเงิน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

24,859

25,993

-

-

5,668,727

3,595,371

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

รายการเคลื่อนไหว
ของเงินให้ ก้ยู ืม
2562
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

2561
บริ ษทั ร่ วม
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหว
ของเงินให้ ก้ยู ืม
2562
บริ ษทั ย่อย
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม

ลดลง
(พันบาท)

3.70

14,700

-

(14,700)

-

-

14,700
14,700

-

-

-

-

14,700

-

14,700

14,461
14,461
14,461

-

(14,461)

14,700
14,700
14,700

3.70
-

อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

ณ วันที่
1 มกราคม

3.35-5.00

2561
บริ ษทั ย่อย
รวม
200

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

66

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับโอน
กิจการ
ลดลง
(พันบาท)

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

2,420,000

4,579,268

(1,365,000)

5,634,268
5,634,268

-

-

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

สินทรัพย์ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2562

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
อัตรำดอกเบีย้
รายการเคลื่อนไหวของ
ณ วันที่
เงินกู้ยืม
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )
2562
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

61,186
61,186

ณ วันที่
1 มกราคม

2561
บริ ษทั ย่อย
รวม

67

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2561
2562
2561
(พันบาท)
72,638
249
39,745
39,994
72,638
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับโอน
กิจการ
ลดลง
(พันบาท)

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

สารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหม งบกำรเงินรวม
ทดแทนค้ างจ่ าย - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน 31 ธันวาคม
2562
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

624,035
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
2562

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

91,649
91,649

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
2561
(พันบาท)
1,625,531
ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
2561
(พันบาท)
294
147,766
17,962
147,766
18,256

สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชนิ ดไม่มีหลักประกัน กับ
บริ ษทั ย่อยหลายแห่ งจานวน 5,634,268 ล้านบาท ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต้ งั แต่ร้อยละ 3.35 ถึง
ร้อยละ 5.00 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี และเมื่อทวงถาม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นชนิ ดไม่มีหลักประกันกับบริ ษทั ร่ วม
แห่ งหนึ่ งจานวน 14.70 ล้านบาท เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืน
ภายใน 1 ปี
สัญญาเช่ าพืน้ ที่สานักงานและบริการ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทาสัญญาเช่ าพื้นที่ สานักงานและบริ การกับบริ ษทั และกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันเพื่อให้เช่ า พื้ นที่
สานักงานและบริ การ สัญญามี กาหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สัญญาให้ บริการเป็ นที่ปรึกษาด้ านการเงินและการลงทุน
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษาด้านการเงิ นและการลงทุนแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง สัญญามี
กาหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยถ้าผูร้ ับบริ การมิได้บอกเลิก
สัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับต่อไปคราวละ 1 ปี โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การ
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาบริหารการจัดการ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้บริ การการจัดการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง สัญญามีกาหนดระยะเวลา 7 เดือน เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึ งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อมาเมื่ อวันที่ 17 มกราคม 2562 บริ ษทั ได้ทาบันทึ ก
ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว เพื่อขยายกาหนดระยะเวลาการให้บริ การออกไปถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2562โดย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายใน
อนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่ า
ดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
6

-

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2562
2561
(พันบาท)

-

7,340
12,788
20,128

-

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
เงินสดในมือ
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนด
ระยะเวลาจ่ายคืน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

9,784
4,553,492
337,790
4,901,066
71

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2561
2562
2561
(พันบาท)
9,647
13
10
3,155,062
1,745,314
4,910,023

61,706
61,719

10
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
7

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
หมายเหตุ
2562
2561
(พันบาท)
108,919
523,612
5
1,649,456
2,186,203
1,758,375
2,709,815
(158,432)
(221,081)
1,599,943
2,488,734

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

(62,649)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี

125,773

การวิเคราะห์อายุของเบี้ยประกันภัยค้างรับ มีดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
206
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75,995

239,675

33,862
526
(278)

47,696
199,448
225

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
2,162
35,492
(3,348)
1,076
108,919
523,612
(4,213)
(8,214)
104,706
515,398

90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมเบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
73

1,065,400

1,404,298

153,994
187,658
25,107
78,361
138,936
1,649,456
(154,219)
1,495,237

230,839
117,378
62,660
261,393
109,635
2,186,203
(212,867)
1,973,336

1,599,943

2,488,734

1,141,395

1,643,973

187,856
188,184
24,829

278,535
316,826
62,885
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
80,523
296,885
135,588
110,711
1,758,375
2,709,815
(158,432)
(221,081)
1,599,943
2,488,734

90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ-สุ ทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ผเู ้ อาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับธุรกิจประกันวินาศ
ภัยมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
สาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผูเ้ อาประกัน ตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยเบี้ยที่เกินกว่ากาหนดชาระ กลุ่มบริ ษทั อยู่ในระหว่าง
การติดตามหรื อดาเนิ นการตามกฎหมายเป็ นกรณี ไป
ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันชีวิต คือ 31 วัน และ 90 วัน นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระ สาหรับกรมธรรม์ประเภท
รายบุคคลและกลุ่ม ตามลาดับ
สาหรั บเบี้ ยประกันชี วิตค้างรั บรายบุคคล ซึ่ งเกิ นกว่าระยะเวลาที่ บริ ษทั ผ่อนผันให้แก่ ลูกค้า เบี้ ยประกันภัยค้างรั บ
ดังกล่าวจะถูกชาระโดยอัตโนมัติจากการอนุ มตั ิให้กูย้ ืมกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั มูลค่าเงิ นสด
ของกรมธรรม์ดงั กล่าว
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
8

ลูกหนีจ้ ำกกำรประกันภัยต่ อ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ประกอบด้วย เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
745,250
753,104
5
9
745,255
753,113
(46,335)
(31,634)
698,920
721,479

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

14,701

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี

9,133

การวิเคราะห์อายุของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ มีดงั นี้
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
398,324
434,593

กิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 1 ปี

271,299
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

251,255
ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
37,333
33,562
38,294
33,694
745,250
753,104
(46,335)
(31,634)
698,915
721,470

ภายใน 1 ปี ถึง 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
9

ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

หมายเหตุ
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

5

งบกำรเงินรวม
78,359
270,317
348,676
(1,507)
347,169

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
69,819
283,223
353,042
(1,507)
351,535

2562

2561

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี
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(พันบาท)

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน มีดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
69,827
68,917

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,192
340

78,359

788
92
22
69,819

240,346

253,877

27,824
2.133
14
270,317
(1,507)
268,810
347,169

26,693
618
1,357
678
283,223
(1,507)
281,716
351,535

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
10

ลูกหนีต้ ำมสั ญญำเช่ ำซื้อและสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
งบกำรเงินรวม-หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2562
ส่ วนที่ครบ
ส่ วนที่ครบ
กาหนดชาระ
ส่ วนที่ครบ
กาหนดชาระ หลังจากหนึ่งปี
กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(พันบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

รวม

214,434
9,049
2,034
225,517
(27,727)

157,606
23,795
1,498
182,899
(22,467)

778
7
785
(88)

372,818
32,844
3,539
409,201
(50,282)

197,790

160,432

697

358,919

(46,236)

(34,049)

(168)

(80,453)

151,554

126,383

529

278,466

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ-ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2561
ส่ วนที่ครบ
ส่ วนที่ครบ
กาหนดชาระ
ส่ วนที่ครบ
กาหนดชาระ หลังจากหนึ่งปี
กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
(พันบาท)
288,678
4,080
566,548
273,790
29,244
37,575
8,331
3,124
44
6,131
2,963
321,046
4,124
610,254
285,084
(43,439)
(506)
(81,900)
(37,955)
247,129

277,607

3,618

528,354

(38,879)

(40,995)

(579)

(80,453)

208,250

236,612

3,039

447,901
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
421

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้

หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

หมายเหตุ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
5
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
4 – 6 เดือน
7 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
32,844
(7,985)
24,859

37,575
(11,582)
25,993

154,855

188,458

115,650
5,566
18,225
78,522
372,818

276,969
7,549
16,273
77,299
566,548

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

หมายเหตุ
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

สุ ทธิ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
3,539
6,131
376,357
572,679
(42,297)
(70,318)
334,060
502,361
(80,453)
(80,453)
253,607
421,908
278,466

81

447,901

215

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินและมูลค่า
ปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า มีดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ที่ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่ งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ที่ครบกาหนดชาระหลังจากห้าปี
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
หั ก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้ นตำม
สั ญญำเช่ ำซื้อและสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ผลรวมของ
ขั้นต่าที่ลูกหนี้
ผลรวมของ
ขั้นต่าที่ลูกหนี้
เงินลงทุนขั้นต้น
ต้องจ่ายตาม
เงินลงทุนขั้นต้น
ต้องจ่ายตาม
ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่า
ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่า
(พันบาท)
223,483
195,343
282,121
244,166
181,401
778
405,662
3,539
409,201
(50,282)
358,919

82

158,934
690
354,967
3,539
358,506

317,922
4,080
604,123
6,131
610,254
(81,900)
528,354

274,483
3,574
522,223
6,131
528,354

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
11

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
ตราสารทุนและตราสารหนี้
ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
ตราสารทุน
รวม

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อ
วัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)

53,357,413
1,407,169
34,955
54,799,537

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด/ตราสารหนี้ ที่เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้ อยละ)
1.49-4.88
ภายใน 1 ปี
ครบกาหนดรับชาระภายใน (ปี )
–เกิน 5 ปี

47,534,348
1,688,898
81,387
49,304,633

1.49-5.25
ภายใน 1 ปี
–เกิน 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

-

-

-

234,000
234,000

-

-

-

-

-

เงินปั นผลรับและดอกเบี้ยรับ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 689.43 ล้านบาทและ 1,193 ล้านบาท
ตามลาดับ (2561: 641.30 ล้ านบาทและ 1,125 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วย
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน

งบกำรเงินรวม
2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่า
จาหน่าย
ยุติธรรม
(พันบาท)
17,815,154
17,270,617
10,048
5,982,944
7,883,563

18,962,956
18,466,909
10,388
6,647,097
9,270,059

16,394,009
13,917,055
10,090
6,830,583
7,971,690

16,598,839
14,407,951
10,607
7,304,240
9,215,011

4

-

110

48,962,326

53,357,413

45,123,427

47,536,758

4,395,087
53,357,413

53,357,413

2,413,331
(2,410)
47,534,348

(2,410)
47,534,348

20,000
119,532

20,000
125,608

20,000
119,409

20,000
127,187

1,261,561
1,401,093

1,261,561
1,407,169

1,541,711
1,681,120

1,541,711
1,688,898

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
บวก ผลกาไรจากการวัดมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์ เผื่อขำย
หลักทรัพย์ ที่จะถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
รวมหลักทรัพย์ ที่จะถือจนครบกำหนด
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ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
2561
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่า
จาหน่าย
ยุติธรรม

-

84

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตราสารทุน ประกอบด้วย
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
ตราสารทุน
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตรำสำรทุน

105,575
(70,620)
34,955

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อ
วัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันบาท)
99,175
302,940
(17,788)
(68,940)
81,387
234,000

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่อยู่ใน
ความต้ องการของตลาด

ณ วันที่
1 มกราคม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

2562
เงินลงทุนชั่วคราว

การปรับ
มูลค่า
ยุติธรรม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ซื้อ

ขาย
(พันบาท)

47,534,348
47,534,348

26,579,789

(22,713,613)

1,956,889

53,357,413
53,357,413

39,509,130
39,509,130

64,596,441

(54,790,407)

(1,780,816)

47,534,348
47,534,348

2561
เงินลงทุนชั่วคราว

หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
จาแนกตามระยะเวลาครบกาหนด มีดงั นี้

ครบกาหนด
ภายในหนึ่งปี
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก กาไร )ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รวมหลักทรัพย์ เผื่อขำย
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หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
ครบกาหนด
หลังจาก
หนึ่งปี แต่
ครบกาหนด
ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(พันบาท)

รวม

2,900,613
1,277,192
4,177,805

7,852,394
5,322,050
10,048
13,184,492

7,062,147
10,671,375
17,733,522

17,815,154
17,270,617
10,048
35,095,819

32,422
4,210,227

478,681
13,663,173

1,833,331
19,566,853

2,344,434
37,440,253

หลักทรัพย์ ที่จะถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
รวมหลักทรัพย์ ที่จะถือจนครบกำหนด

20,000
-

119,532

-

20,000
119,532

1,161,311
1,181,311

100,250
219,782

-

1,261,561
1,401,093

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

5,391,538

13,882,955

19,566,853

38,841,346
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
2561
ครบกาหนด
หลังจาก
ครบกาหนด
หนึ่งปี แต่
ครบกาหนด
ภายในหนึ่งปี
ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี
(พันบาท)
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รวมหลักทรัพย์ เผื่อขำย

รวม

1,346,633
484,362
1,830,995

7,790,015
3,733,292
10,090
11,533,397

7,257,361
9,699,400
16,956,761

16,394,009
13,917,054
10,090
30,321,153

(10,157)
1,820,838

178,737
11,712,134

527,664
17,484,425

696,244
31,017,397

หลักทรัพย์ ที่จะถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
รวมหลักทรัพย์ ที่จะถือจนครบกำหนด

-

20,000
119,409

-

20,000
119,409

1,441,711
1,441,711

100,000
239,409

-

1,541,711
1,681,120

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

3,262,549

11,951,543

17,484,425

32,698,517
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12

รวม
88

ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวจากเงินกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินกูย้ ืมที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินลงทุน
ในตราสารหนี้
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินกูย้ ืมที่
เป็ นเงินบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์

ประเภทของสัญญา

อนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อนุพนั ธ์ประกอบด้วย

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

5,532,910
2,056,245
1,600,000
13,598,997

15
4
59

1,922,710

5
6

2,487,132

จานวนเงิน
ตามสัญญา

29

จานวน
สัญญา

27
161,679

-

426

161,226

สิ นทรัพย์
(พันบาท)

25,240
322,666

145,147

103,047

48,357

875

หนี้สิน

ราคาตามบัญชี/
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2562

(12,705)
(156,613)

(93,362)

(116,253)

(33,722)

99,429

กาไร (ขาดทุน)
จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์

รวม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
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ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวจากเงินกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินกูย้ ืมที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศจากเงินกูย้ ืมที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินลงทุน
ในตราสารหนี้
ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจากเงินกูย้ ืมที่
เป็ นเงินบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

ประเภทของสัญญา

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

2,101,165
1,000,000
12,226,951

2
60

482,705

2
15

5,325,021

506,050

2
5

2,812,010

34

132,409

9,754

3,434

13,206

-

106,015

12,535
136,783

61,512

-

-

17,643

45,093

(5,731)
130,803

6,859

-

52,635

133,657

(56,617)

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ - ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2561
กาไร (ขาดทุน)
ราคาตามบัญชี/
จากการปรับ
จานวน
จานวนเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
มูลค่ายุติธรรม
สัญญา
ตามสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์
(พันบาท)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

223

224

วัตถุประสงค์

ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศ
จากเงินกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

ป้องกันความเสี่ ยงด้านเงินตราต่างประเทศ
จากเงินกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

ประเภทของสัญญา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ประเภทของสัญญา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

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

90

-

จานวนเงิน
ตามสัญญา

จานวน
สัญญา

-

5,532,910

จานวนเงิน
ตามสัญญา

6

จานวน
สัญญา

103,047

-

ราคาตามบัญชี/
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
(พันบาท)

2561

-

ราคาตามบัญชี/
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

-

-

ขาดทุน
จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์

(116,253)

กาไร
จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินหลายแห่ง
ส าหรั บเงิ นลงทุนเผื่ อขายในหุ ้นกู้เป็ นจานวน 77.94 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเที ยบเท่าเงิ นบาทเป็ นจ านวน
2,487.13 ล้านบาท (2561: 85.44 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 2,812.01 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินหลายแห่ง
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนและอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวจากเงิ นกู้ยืมเป็ นจานวน ไม่มี ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าเงินบาทเป็ นจานวน ไม่มี ล้านบาท (2561: 15 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ า
เงินบาทเป็ นจานวน 506.05 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
สาหรั บเงิ นกู้ยืมเป็ นจานวน 20,198 ล้านเยน และ 5,532.91 ล้านบาท ตามลาดับ (2561: 38,084.86 ล้ านเยน หรื อ
เทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 11,132.75 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ งสาหรั บ
เงินลงทุนเผื่อขายในหุน้ กูเ้ ป็ นจานวน 2,056.25 ล้านบาท (2561: 2,101.17 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ งสาหรั บ
เงินกูย้ มื เป็ นจานวน 1,600 ล้านบาท (2561: 1,000 ล้ านบาท)
13

สิ นค้ ำคงเหลือ
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
224,971
333,272
(37,974)
(53,034)
186,997
280,238

ยานพาหนะ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

91

225

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(พันบาท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมในบัญชี
ต้นทุนจากการขายสิ นทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
รวมสุ ทธิ
14

1,281,382
26,328
1,307,710

เงินให้ ก้ยู ืม
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น - สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวส่ วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

226

564,124
20,567
584,691

5

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

5

-

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
18,209
203,096
221,305
(153,308)
67,997

92

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
4,525,120
4,525,120
4,525,120

-

935,448
-

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
กิจการอื่น ๆ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวส่ วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

47,002

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
32,158

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-

-

47,002

32,158

935,448

-

713,700
713,700

496,686
496,686

173,700
173,700

-

เงินให้ ก้ยู ืมโดยมีกรมธรรม์ ประกันภัยเป็ น
ประกัน

631,829

639,240

-

-

เงินให้ ก้ยู ืมโดยมีทรัพย์ สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินต้นสาหรับเงินให้กยู้ ืมโดยมี
ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

404,748
(224,617)
180,131

337,360
(224,617)
112,743

-

-

รวมเงินให้ ก้ยู ืม

1,655,585

1,348,823

5,634,268

-

(7,231)

153,308

-

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น ๆ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
สาหรับปี

5

93
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์อายุของเงินให้กยู้ มื มีดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กิจกำรอื่น ๆ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

เงินให้ ก้ยู ืม - สุ ทธิ

228

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

18,209

5,634,268

-

-

18,209

5,634,268

-

1,560,560

1,237,904

-

-

10,895
5,753
14,474
434,597
2,026,279
(370,694)
1,655,585

41,920
55,602
106,819
266,294
1,708,539
(377,925)
1,330,614

-

-

1,655,585

1,348,823

5,634,268

94

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ได้ทาสั ญญาเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้ นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เ งิ นชนิ ด ไม่ มี
หลักประกันกับคู่คา้ หลายแห่ งของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งจานวน 229 ล้านบาท (2561: 203.10 ล้ านบาท) ตัว๋
สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย MOR ลบร้อยละ 1.65 ต่อปี (2561: MOR ลบร้ อยละ 1.65 ต่ อปี ) และมีกาหนด
ชาระคืนสู งสุ ดไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ดังกล่าวจานวน 146.08 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวม (2561: 153.31 ล้ านบาท)
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวชนิ ดมีหลักประกัน กับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่ งที่ เป็ นคู่คา้ กับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน แห่ งหนึ่ งจานวน 666.70 ล้านบาท (2561: 464.52 ล้ านบาท) เงิ นให้กู้ยืม
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 5.50 ถึงร้ อยละ 6 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระ
คืนภายใน 13 ปี โดยผูก้ ูย้ ืมต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามสัญญาและดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา
เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน เป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่ผูเ้ อาประกัน โดยให้กูใ้ นวงเงินไม่เกิ นมู ลค่า
เงินสดของกรมธรรม์และคิดดอกเบี้ยในช่วงระหว่างอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
การอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นให้กู้ยืมอื่ นเป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงานของกลุ่ มบริ ษทั โดยมี บุคคลค้ าประกันคิดดอกเบี้ ย
ถัวเฉลี่ยอัตราร้อยละ 5.28 ต่อปี (2561: ดอกเบีย้ ถัวเฉลี่ยอัตราร้ อยละ 5.28 ต่ อปี )
15

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม

95

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

229

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ซื้อเงินลงทุน
การรับโอนกิจการทั้งหมด
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
การรับโอนกิจการทั้งหมด
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
การรับโอนกิจการทั้งหมด
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
12,019

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
12,019

(12,019)
-

(12,019)
-

2562

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

-

2562

2561

(พันบาท)
-

-

6,400
(6,400)
-

-

12,019

12,019

6,400

-

(12,019)
-

(12,019)
-

(6,400)
-

-

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้รับโอนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าจากอาคเนย์ )หมายเหตุ 4)
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96

ธุรกิจประกันภัย

ให้บริ การสนับสนุน
ธุรกิจประกัน

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ไทย

10.00

49.00

10.00

49.00

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

64,000

100,000

64,000

100,000

ทุนชาระแล้ว
2562
2561

18,687

6,400

12,287

2562

ราคาทุน

18,687

6,400

12,287

97

-

-

-

-

-

-

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2562
2561
(พันบาท)

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

รวม

การร่ วมค้า
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จากัด )สปป. ลาว)

บริษัทร่ วม
บริ ษทั บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

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

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2562
2561

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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10.00

-

64,000

-

ทุนชาระแล้ว
2562
2561

6,400
6,400

2562

ราคาทุน

-

2561

-

-

-

ราคาทุน-สุทธิ
2562
2561

-

-

เงินปันผลรับ
2562
2561
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กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยบางแห่ ง สาหรับส่ วนแบ่งในผลขาดทุนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในบริ ษทั
เหล่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่รับรู ้จานวน 21.21 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2561 : กลุ่มบริ ษัท 5.11 ล้ าน
บาท)

(6,400)
(6,400)

การด้อยค่า
2562
2561
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

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

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

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

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
16

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 29 มิถุนายน 2561
ซื้อเงินลงทุน
รับโอนกิจการทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)
752,079
2,474,597
3,226,676
-

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศ
ไทย ร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วจานวน 0.25 ล้านบาท )แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท)
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของ TIC โดยบริ ษทั ได้ทาการแลกเปลี่ยนหุ ้นสามัญของ TIC
จานวน 21,957,646 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 93.44 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TIC )หมาย
เหตุ 4)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของอาคเนย์ทาให้บริ ษทั ได้รับโอนเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยทั้งหมดของอาคเนย์จานวน 2,474.60 ล้านบาท )หมายเหตุ 4)
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บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด รับประกันชีวิต ประกัน
)มหาชน)
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
และประกันสุ ขภาพ
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด รับประกันวินาศภัย
(มหาชน)
บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด
รับประกันวินาศภัย
)มหาชน)
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
ให้บริ การเช่ารถ
เพื่อดาเนินงานและการ
ให้สินเชื่อเช่าซื้อ
บริ ษทั เอเชียติ๊กเฮ้าส์ จากัด
ให้เช่าและพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ทีซีซี พริ วิเลจ การ์ด จากัด บริ การซื้อสิ นค้าผ่าน
บัตรเครดิตในกลุ่ม
บริ ษทั
บริ ษทั ศูนย์วิชาการอาคเนย์
บริ การรับเป็ นที่ปรึ กษา
จากัด
และสถานฝึ กอบรม
Southeast Advisory Pte. Ltd.
บริ หารจัดการและ
ให้คาปรึ กษา
บริ ษทั อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่
ที่ปรึ กษาการลงทุน
จากัด
บริ ษทั รถดีเด็ด ออโต้ จากัด
ให้ บริ การเช่ า
ยานพาหนะและขาย
ยานพาหนะ
บริ ษทั เอส โซฟิ น จากัด
บริ การทางการเงิ น
(เดิมชื่อ “บริ ษทั วรรณทรัพย์
อิเล็ กทรอนิ กส์

ลักษณะธุรกิจ
99.97
97.33
93.45
100.00
100.00
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
99.98

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สิ งคโปร์

ไทย

ไทย

ไทย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเทศที่ สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ดาเนินธุรกิจ
2562
2561
(ร้ อยละ)

100

250

5,000

-

250

100

5,523

200,000

235,000

500,000

2,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

ทุนชาระแล้ว
2562
2561

100

250

5,000

-

250

100

55

325,999

751,830

437,994

1,704,849

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
2562
2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2562
2561
(พันบาท)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

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

100

250

5,000

-

250

100

55

325,999

751,830

437,994

1,704,849

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

ราคาทุน-สุ ทธิ
2562
2561

-

-

-

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับสาหรับปี
2562
2561

บริษัทย่ อยทางอ้ อม
ถือหุ้นผ่ านทางบริ ษัท อาคเนย์
แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั สิ นบัวหลวงลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั สิ นบัวหลวง แคปปิ ตอล
จากัด
บริ ษทั คอนเซพแลนด์ 5 จากัด
ถือหุ้นผ่ านทางบริ ษัท เอเชีย
ติ๊กเฮ้ าส์ จากัด
บริ ษทั แคปปิ ตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง
จากัด

พัฒนา 10 จากัด”)
บริ ษทั อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ต้ ี
จากัด
รวม
100.00

-

99.99
99.99
99.99

99.99

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย

อสังหาริ มทรัพย์

การลงทุน

-

-

-

ประเทศที่ สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ดาเนินธุรกิจ
2562
2561
(ร้ อยละ)

ไทย

บริ การทางการเงิน
บริ การทางการเงิน

ลักษณะธุรกิจ

ให้ เช่ าและพัฒ นา
อสั งหาริ มทรัพ ย์

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

100

180,000

200,000
100,000

101

-

-

-

ทุนชาระแล้ว
2562
2561

250
-

3,226,677

-

-

-

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
2562
2561

-

250
-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2561
(พันบาท)

-

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ราคาทุน-สุ ทธิ
2562
2561

3,226,677

250

-

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2561

82,000
7,000

2562

-

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
17

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์
อาคาร
ระหว่างก่อสร้าง
(พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนจากสิ ทธิการเช่าที่ดินจ่าย
ล่วงหน้า
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอนจากสิ ทธิการเช่าที่ดินจ่าย
ล่วงหน้า
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

443,310
-

222,301
47

2,167
2,751

667,778
2,798

(466)

4,918
(734)

(4,918)
-

(1,200)

442,844
-

226,532
247
-

4,030
7,583

669,376
4,277
7,583

442,844

226,779

11,613

681,236

15,995
-

136,147
11,120
(113)

-

152,142
11,120
(113)

15,995
15,995

147,154
9,038
156,193

-

163,149
9,038
172,188

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
236

รวม

102

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

427,315

86,154

2,167

515,636

426,849
426,849

79,378
70,586

11,613

506,227
509,048
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนเงินที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
รายได้ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุ งรักษา
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีรายได้ค่าเช่า
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่มีรายได้ค่าเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

2562

2561

(พันบาท)
10,292

9,299

506
-

1,203
-

2562

จานวนเงินขั้นต่าที่จะได้ รับในอนาคตจากสัญญาให้ เช่ าดาเนินงาน
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

2561

(พันบาท)
9,143
50,445
4,848
64,436

8,378
49,010
15,426
72,814

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยที่ดินและอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม สัญญาเช่าแต่ละ
สัญญาไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 1 ปี ถึง 15 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลังจะเป็ นไปตามการต่อรองกับผูเ้ ช่า
ทั้งนี้ไม่มีค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 812.53 ล้านบาท
(2561: กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท 812.53 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั มูลค่า สุ ทธิ ตามบัญชี จานวน 486.43 ล้านบาท (2561: 495.22
ล้ านบาท) ได้จดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน )ดูหมายเหตุขอ้ 22)
238
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่ งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจา
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จาก
เกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า และข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ที่ มี นั ย ส าคัญ ที่ ใ ช้ ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด วิธีคะแนนคุณภาพถ่วงน้ าหนัก
การคิดลดกระแสเงินสด รู ปแบบ
การประเมินมูลค่าพิจารณาถึง
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
สุ ทธิที่ได้จากทรัพย์สิน โดย
คานึงถึงการเพิม่ ขึ้นของอัตราค่า
เช่าที่คาดไว้ ระยะเวลาที่เลิกเช่า
อัตราการครอบครอง

ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสั งเกตได้
ที่มีนัยสำคัญ
ราคาซื้อขายของที่ดินเปรี ยบเทียบ
ที่คล้ายคลึงกัน
•

•
•
•

อัต ราการเพิ่ มขึ้ นของค่ า เช่ า
ในตลาดที่ ป ระมาณการไว้
)ร้อยละ 3.5)
ระยะเวลาที่เลิกเช่า )8 ปี )
อัตราการครอบครอง
)ร้อยละ 82)
อัตราคิดลดที่ปรับความเสี่ ยง
แล้ว )ร้อยละ 10)
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ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ อมูลที่ไม่
สำมำรถสั งเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและกำร
วัดมูลค่ ำยุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ป ระมาณการไว้จ ะ
เพิ่มขึ้น )ลดลง) หาก
• อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาด
ที่ประมาณการไว้สูงขึ้น )ลดลง)
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ป ระมาณการไว้จ ะ
เพิ่มขึ้น )ลดลง) หาก
• อัตราการเพิม
่ ขึ้นของค่าเช่าในตลาด
ที่ประมาณการไว้สูงขึ้น )ลดลง)
• ระยะยาวที่เลิกเช่าสั้นลง )ยาวขึ้น)
• อั ต ราการครอบครอ งเ พิ่ มขึ้ น
)ลดลง)
• อั ต ราคิ ด ลดที่ ป รั บ ค่ า ความเสี่ ยง
ต่าลง )สู งขึ้น)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
18

สิ ทธิกำรเช่ ำที่ดิน
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่ ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
(พันบาท)
1,364,850
(7,582)
1,357,268

19

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
โอนเข้า )ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
โอนเข้า )ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

954,651
3,900
(1)
958,550
276
167,006
(34,256)
(135,445)
956,131

2,376,425
925,700
(48,349)
(615,230)
2,638,546

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

2,363,489
12,936
-

ที่ดิน

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

107

450,526
20,416
10,722
(52,423)
429,241

443,931
13,804
1,554
(8,763)
369,286
60,658
360
(4,526)
425,778

415,040
39,108
(36,615)
(48,247)

14,751,620
2,584,782
(773,529)
(5,476)
16,557,397

11,900,293
4,145,518
(1,288,030)
(6,161)

1,191
3,421
(4,456)
156

307
2,438
(1,554)
-

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
ระหว่างติดตั้ง
(พันบาท)

18,907,597
2,669,554
1,092,706
(849,509)
(813,100)
21,007,248

16,077,711
4,200,867
16,836
(1,324,646)
(63,171)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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242

ค่ าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนเข้า )ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนเข้า )ออก)
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ที่ดิน

331,400
20,006
351,406
70,039
(22,244)
(41,217)
357,984

-

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

-

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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373,497
29,355
133
(52,206)
350,779

354,705
27,486
(8,695)
131,497
48,032
(6,259)
(3,973)
169,297

128,929
44,871
(15,287)
(27,016)

2,866,353
1,349,725
(276,480)
(1,810)
3,937,788

2,034,228
1,117,986
(285,085)
(776)

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
(พันบาท)

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

3,722,753
1,497,151
133
(304,983)
(99,206)
4,815,848

2,849,262
1,210,350
(300,372)
(36,487)

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2,638,546
-

2,376,425
2,376,425

2,363,489
2,363,489

ที่ดิน

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

598,147
-

607,144
607,144

623,251
623,251

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
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77,877
585

75,637
1,391
77,028

88,089
1,137
89,226

253,459
2,982

237,789
237,789

286,111
286,111

12,051,042
568,566

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

9,617,494
248,571
9,866,065

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
(พันบาท)

307

-

156

1,191
1,191

-

307

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

15,619,267
572,133

14,777,112
407,732
15,184,844

12,978,741
249,708
13,228,449

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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244

2,638,546

ที่ดิน

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

598,147

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

110

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
เครื่ องตกแต่ง
สิ นทรัพย์
ติดตั้ง
ที่มีไว้ให้เช่า
และเครื่ องใช้
ตามสัญญาเช่า
สานักงาน
ยานพาหนะ
ดาเนินงาน
(พันบาท)
78,462
256,481
12,619,608
156

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

16,191,400

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ที่ดินและอาคารได้รวมส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็ม
จานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 552.33 ล้านบาท (2561: 329.44 ล้ าน
บาท)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชีจานวน 8,697 ล้านบาท (2561: 7,030.89 ล้ านบาท) ได้จดจานองเพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน )ดูหมายเหตุขอ้ 22)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
รับโอนกิจการทั้งหมด
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
รับโอนกิจการทั้งหมด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

ยานพาหนะ
(พันบาท)
-

รวม
-

1,314
84
1,398

-

-

1,314
84
1,398

-

-

-

-

-

-
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

857

-

-

-

857
245

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

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้สานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

857

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 29 มิถุนำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยานพาหนะ
(พันบาท)
-

รวม
857

-

-

-

-

-

-

541

541

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 261,000 บาท )2561: ไม่ มี)
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกทุก 3 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมิน
ราคาครั้งล่าสุ ด ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ ง
ประเทศไทยกาหนด ผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ซึ่ งมีลกั ษณะ
ทัว่ ไปอันพึงจะมีขอ้ มูลราคาซื้อขายเปรี ยบเทียบจากทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทน
สุ ทธิ สาหรับอาคารซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะเพื่อประกอบธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์สุทธิ จาก
ภาษีเงินได้ถูกบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาในส่ วนที่เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ทวั่ ไป สรุ ปได้ดงั นี้
(ก) สาขา
ที่ดิน
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)
อาคาร
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)

246

2562

2561

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่

3,188 - 513,444

3,188 - 513,444

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
)วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)

800 – 8,000

800 – 8,000

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
)วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ
หรื อวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ข) สานักงานใหญ่
ที่ดิน
ราคาที่ดินต่อตารางวา (บาท)

อาคาร
ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท)

2,000,000

1,700,000

2562

2561

19,130 – 26,373

19,130

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
(วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)
ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
)วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ
หรื อวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด)

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็ นมู ลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุ ดในปี 2561 สุ ทธิ ดว้ ย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมที่คานวณถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
20

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า )ออก)
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า )ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สิ ทธิการเช่า คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
รวม
(พันบาท)
8,253
-

564,089
44,935
6,407
-

63,362
70,488
(6,407)
(232)

635,704
115,423
(232)

8,253
8,253

615,431
32,702
32,718
680,851

127,211
20,070
(39,052)
108,229

750,895
52,772
(6,334)
797,333

8,195

276,855

-

285,050

113
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอนเข้า )ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สิ ทธิการเช่า คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
รวม
(พันบาท)
58
45,301
45,359
8,253
8,253

322,156
56,469
106
378,731

58

287,234

63,362

350,654

293,275
302,120

127,211
108,229

420,486
410,349

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

สิ ทธิการเช่า
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึ้น
โอนเข้า )ออก)
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
248
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-

330,409
56,469
106
386,984

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
(พันบาท)

-

-

-

156

12,028

รวม

12,184

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

สิ ทธิการเช่า
โอนเข้า )ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
โอนเข้า )ออก)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

115

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา
(พันบาท)
131
227
12,028

รวม
131
12,315

-

-

-

-

-

106
14
120

-

-

-

-

-

-

-

167

12,028

106
14
120

12,195

249

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
21

สิ นทรัพย์ อื่น
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
ค่าสิ นไหมเรี ยกคืน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จ่าย
ล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
เงินวางไว้สาหรับโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี
ลูกหนี้จากการซื้อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ครบกาหนด
ค่าภาษีรถยนต์จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้บริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ
อื่น ๆ
รวม

250

18,026
431,430
147,546
70,070

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
544,621
372,305
278,372
215,137

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
57,428
3,027
5,475

46
-

188,919
608,030
307,509
139,952
91,345

198,979
188,941
166,643
127,639
94,498

15,103
944
-

-

105
79,127
73,676
133,769
54,852

87,690
74,097
68,645
85,735
56,914

612
718
-

500
-

54,635
2,399,000

43,500
55,952
2,659,668

2,105
85,412

546
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
22

หนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมหนีส้ ิ นระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบี้ย
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินส่ วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเช่า

10,340,007

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

9,519,700

5,852,604

-

-

-

-

60,000
10,400,007

70,000
9,589,700

5,852,604

-

2,080,189

1,737,006

-

-

12,480,196

11,326,706

5,852,604

-

260,249

177,629

-

-

12,740,445

11,504,335

5,852,604

-

3,642,299
327,618

3,870,450
238,585

-

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
ส่ วนที่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบี้ย
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
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3,969,917
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
4,109,035

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ่ งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

12,480,196
3,642,299
16,122,495

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันบาท)
11,326,706
5,852,604
3,870,450
15,197,156

5,852,604

-

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ดงั นี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

สินทรัพย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
สิ ทธิในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
รวม
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17
19

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
486,430
495,221
8,696,611
7,030,887
940,674
626,452
9,809,493
8,466,782
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นหลายฉบับที่ ออกให้กับสถาบันการเงิน
ต่างประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน 20,025.16 ล้านเยน หรื อเทียบเท่าเงินบาทเป็ น จานวน 5,853 ล้านบาท (2561: ไม่มี) ตัว๋
สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 0.1 ต่อปี (2561: ไม่ มี) และมีกาหนดชาระ
คืนภายใน 6 เดือน เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งมี เ งิ นกู้ยืมระยะสั้ นเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงิ นหลายฉบับ ที่ ออกให้กับ
สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งจานวน 2,630 ล้านบาท (2561: 3,130 ล้ านบาท) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ต้ งั แต่ร้อยละ 3.37 ถึงร้อยละ 3.62 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 3.57 ถึงร้ อยละ 3.87 ต่ อปี ) และมีกาหนดชาระคืน
ภายใน 1 เดือน ถึง 3 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งมี เ งิ นกู้ยืมระยะสั้ นเป็ นตั๋วสั ญญาใช้เ งิ นหลายฉบับ ที่ ออกให้กับ
สถาบันการเงินต่างประเทศแห่ งหนึ่ งจานวน 6,643 ล้านเยน หรื อเทียบเท่าเงินบาทเป็ นจานวน 1,857.41 ล้านบาท
(2561: 15 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 1,650 ล้ านเยน หรื อเทียบเท่ าเงิ นบาทเป็ นจานวน 489.99 ล้ านบาท) ตัว๋
สัญญาใช้เงิ นดังกล่าวมี อ ัตราดอกเบี้ ย LIBOR บวกร้ อยละ 0.1 ต่อปี (2561: LIBOR บวกร้ อยละ 0.1 ต่ อปี ) และมี
กาหนดชาระคืนภายใน 1 เดือนถึง 6 เดือน เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งจานวน 60 ล้านบาท
(2561: 70 ล้ านบาท) เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 2.75 ต่ อปี ) และมีกาหนด
ชาระคืนภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งและ
สาขาของสถาบันการเงิ นในต่ า งประเทศหลายแห่ ง โดยมี วงเงิ นจานวน 10,095.78 ล้า นบาท (2561: 8,155.74
ล้ านบาท) และมีการเบิกถอนเงินกูย้ ืมเป็ นจานวน 5,722.49 ล้านบาท (2561: 5,607.46ล้ านบาท) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต้ งั แต่ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 4.05 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 3.50 ถึงร้ อยละ 4.03 ต่ อปี ) และมีกาหนด
ชาระคืนระหว่างปี 2563 ถึง 2566 เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้ าประกันโดยบริ ษทั
ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและข้อจากัดต่างๆ อย่างเคร่ งครั ด รวมถึ งการดารง
อัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
254
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิ กใช้เป็ นจานวนเงิ นรวม 1,904.22 ล้านบาท (2561:
4,404.34 ล้ านบาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ

งบกำรเงินรวม
2562

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขั้นต่าที่
ต้องจ่าย
ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระ
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ดอกเบี้ย

2561

มูลค่าปัจจุบนั
มูลค่าอนาคต
ของจานวน
ของจานวน
เงินขั้นต่าที่
เงินขั้นต่าที่
ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
(พันบาท)

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขั้นต่าที่
ต้องจ่าย

275,735

(15,486)

260,249

189,448

(11,819)

177,629

348,763
624,498

(21,145)
(36,631)

327,618
587,867

244,682
434,130

(6,097)
(17,916)

238,585
416,214

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งสาหรับรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ การเช่ากลับคืนดังกล่าวถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน กาไรจากการขายบันทึกเป็ น
รายได้รอการตัดบัญชีและตัดจาหน่าย ไปตลอดอายุสัญญาเช่าตามวัธีเส้นตรง
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืม
การเงิน
รวม
(พันบาท)
15,197,156
416,214
15,613,370
1,043,865

(228,790) 2

815,075

(118,526)

-

(118,526)

16,122,495

400,443
587,867

400,443
16,710,362

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืม
การเงิน
(พันบาท)
5,480,489
-

122

รวม
5,480,489

435,284

-

435,284

(63,169)
5,852,604

-

(63,169)
5,852,604

23

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

-

รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

123

40,606,870

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

-

40,606,870

66,613
116,868

39,605,842

สุทธิ

-

-

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
66,613
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
116,868
รวมสารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
183,481
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
442,014
รวมสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
625,495
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
373,655
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น
1,878
รวมสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น 1,001,028

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 39,605,842

หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย

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

11,467,429

4,689,930
6,350,271
11,040,201
427,228
11,467,429

3,306,018
1,383,912

(5,048,398)

(2,383,602)
(2,664,796)
(5,048,398)
(5,048,398)

(1,919,867)
(463,735)

6,419,031

2,306,328
3,685,475
5,991,803
427,228
6,419,031

1,386,151
920,177

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2562
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
สัญญา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
(พันบาท)
-

52,074,299

4,873,411
6,792,285
11,665,696
373,655
429,106
12,468,457

3,372,631
1,500,780

39,605,842

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(5,048,398)

(2,383,602)
(2,664,796)
(5,048,398)
(5,048,398)

(1,919,867)
(463,735)

-

รวม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

47,025,901

2,489,809
4,127,489
6,617,298
373,655
429,106
7,420,059

1,452,764
1,037,045

39,605,842

สุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

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

424,730
532,065
359,518
10,433
902,016
37,318,528

-

35,419
71,916
107,335

-

ประกันชีวิต
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

-

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 36,416,512

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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37,318,528

424,730
532,065
359,518
10,433
902,016

35,419
71,916
107,335

36,416,512

12,915,040

6,765,949
12,515,558
399,482
12,915,040

5,009,034
740,575
5,749,609

-

(6,376,209)

(2,881,220)
(6,376,209)
(6,376,209)

(3,266,423)
(228,566)
(3,494,989)

-

6,538,831

3,884,729
6,139,349
399,482
6,538,831

1,742,611
512,009
2,254,620

-

50,233,568

7,190,679
13,047,623
359,518
409,915
13,817,056

5,044,453
812,491
5,856,944

36,416,512

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ - ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2561
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
หนี้สินตาม
สัญญา
ของผูเ้ อา
สัญญา
สุทธิ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
ประกันภัย
(พันบาท)

(6,376,209)

(2,881,220)
(6,376,209)
(6,376,209)

(3,266,423)
(228,566)
(3,494,989)

-

รวม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

43,857,359

4,309,459
6,671,414
359,518
409,915
7,440,847

1,778,030
583,925
2,361,955

36,416,512

สุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
23.1 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ณ วันที่ 1 มกราคม
สารองเพิม่ ขึ้นสุ ทธิของกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับในปี
สารองลดลงเพื่อผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย การขาดอายุ
และการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
36,416,512
26,780,565
5,152,270

11,607,984

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

(1,972,037)
36,416,512

259

260

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติ
ในการคานวณสารองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

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

183,481

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ประกันชีวิต
ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

23.2.1 สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย

23.2 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะสั้ น

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

183,481
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107,335
1,037,228
(961,082)

สุทธิ

(815,452)
4,689,930

(232,628)
(2,383,601)

(1,048,080)
2,306,329

งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2562
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
สัญญา
ของผูเ้ อา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
(พันบาท)
5,749,609
(3,494,989)
2,254,621
6,795,259
(3,000,032)
3,795,227
(7,039,486)
4,344,048
(2,695,438)

(815,452)
4,873,411

5,856,944
7,832,487
(8,000,568)

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(232,628)
(2,383,601)

(3,494,989)
(3,000,032)
4,344,048

รวม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

(1,048,080)
2,489,809

2,361,955
4,832,455
(3,656,520)

สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติ
ในการคานวณสารองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

127,584
662,643
(682,892)

107,335

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

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

107,335
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(1,545,882)
5,749,609

691,001
(3,494,989)

(854,881)
2,254,620

(1,545,882)
5,856,944

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ - ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2561
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่วนแบ่งหนี้สิน
หนี้สินตาม
สัญญา
ของผูเ้ อา
สัญญา
สุทธิ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
ประกันภัย
(พันบาท)
127,584
5,212,580
(3,162,847)
2,049,733
5,340,164
662,643
8,529,687
(4,427,751)
4,101,936
9,192,330
(682,892)
(7,129,668)
(6,446,776)
3,404,608
(3,042,168)
691,001
(3,494,989)

(3,162,847)
(4,427,751)
3,404,608

รวม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

(854,881)
2,361,955

2,177,317
4,764,579
(3,725,060)

สุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

261

262

23.2.2

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

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

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

2558
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531,160
491,188
490,590
490,495
490,498
(490,469)
26

2559

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน - ประกันชีวิต

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

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

2560

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

2561

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

2562

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

รวม

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

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

554,479
500,763
499,965
499,482
499,460
499,460
(499,460)
-

2557

129

452,380
424,218
423,526
423,451
423,451
(423,434)
17

2558

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(พันบาท)
531,160
491,188
490,590
490,590
(490,408)
182

2559

678,573
635,300
635,300
(634,123)
1,177

2560

703,563
703,563
(597,604)
105,959

2561

2,752,364
(2,645,029)
107,335

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

263

264

23.2.3

ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
หนึ่งปี ถัดไป
สองปี ถัดไป
สามปี ถัดไป
สี่ ปีถัดไป
ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจาก
การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความ
เสี ยหายส่วนเกิน

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

8,027

ก่อน
2557

( 3,174,517 )
4,634

( 2,547,852 )
3.575

130

3,362,764
3,361,087
3,183,801
3,168,242
3,179,151
3,179,151

2558

2,723,427
2,652,458
2,576,909
2,554,407
2,549,726
2,551,427
2,551,427

2557

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน - ประกันภัย

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

( 5,073,993 )
44,825

8,502,643
8,807,327
8,494,358
8,495,147

2560

( 7,960,106 )
535,040

(พันบาท)

5,082,076
5,135,603
5,102,241
5,118,741
5,118,819

2559

( 7,377,708 )
459,513

8,161,571
7,830,913
7,837,220

2561

( 4,609,581 )
3,311,639

7,868,662
7,921,221

2562

-

-

( 38,062,733 )
4,367,255

42,425,386

รวม

ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
หนึ่งปี ถัดไป
สองปี ถัดไป
สามปี ถัดไป
สี่ ปีถัดไป
ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

ก่อน
2557

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่
สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลง
แล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและ
ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย

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

2,003,530

1,706,493

131

2,087,635
2,129,781
1,995,275
1,997,208
2,003,530
-

2558

1,757,510
1,755,886
1,720,268
1,709,342
1,705,511
1,706,493

2557

2,945,240

2,912,870
2,929,969
2,931,385
2,945,162
-

2559

(พันบาท)

3,887,292

3,781,989
3,929,677
3,886,468
-

2560

4,144,267

4,255,290
4,138,692
-

2561

4,433,626

4,402,015
-

2562

23,826,124

รวม

4,575,022

40,247

167,520

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

265

266

รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจาก
การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความ
เสี ยหายส่วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่
สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลง
แล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและ
ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย - สุ ทธิ

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
6,423

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

2,815

( 1,703,678 )

132

4,583

( 1,998,946 )
16,258

( 2,928,982
)
20,177

( 3,867,115 )
249,080

( 3,895,188 )

1,762,151

( 2,671,476 )

3,035,823

734,193

-

57,520

167,424

15,200

-

2,061,486

( 21,769,239 )

ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
หนึ่งปี ถัดไป
สองปี ถัดไป
สามปี ถัดไป
สี่ ปีถัดไป
ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจาก
การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความ
เสี ยหายส่วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่
สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตกลง

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

72,513

ก่อน
2556
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2,549,726
( 2,544,815 )
4,911

2,794,164
(2,791,000 )
3,164

2557

2,723,427
2,652,458
2,576,909
2,554,407
2,549,726
-

2556

2,957,542
2,878,408
2,792,721
2,794,918
2,795,072
2,794,164

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(พันบาท)

3,168,242
( 3,165,311 )
2,931

3,362,764
3,361,087
3,183,801
3,168,242
-

2558

5,102,315
( 5,041,067 )
61,248

5,082,076
5,135,603
5,102,191
-

2559

8,808,725
( 6,904,403 )
1,904,322

8,502,643
8,807,327
-

2560

8,220,094
(4,782,401 )
3,437,693

8,161,571
-

2561

134,132

2,153

36,856,485
( 31,369,950 )
5,486,782

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
หนึ่งปี ถัดไป
สองปี ถัดไป
สามปี ถัดไป
สี่ ปีถัดไป
ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทน

ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน

12,435

ก่อน
2556

ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ ำสินไหม
ทดแทนค้ำงจ่ ำย

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

1,705,511
( 1,701,585 )
3,926

1,606,755
( 1,603,666 )
3,089

134

1,757,510
1,755,886
1,720,268
1,709,342
1,705,511
-

2557

1,695,909
1,673,995
1,599,736
1,606,378
1,606,514
1,606,755

2556

1,997,208
( 1,995,191 )
2,017

2,087,635
2,129,781
1,995,275
1,997,208
-

2558
(พันบาท)

2,931,453
( 2,907,159 )
24,294

2,912,870
2,929,969
2,931,385
-

2559

3,932,179
( 3,615,404 )
316,775

3,781,989
3,929,677
-

2560

4,290,093
( 2,610,340)
1,679,753

4,255,290
-

2561

20,526,190
( 18,484,144 )
2,042,289

รวม

5,707,407

34,728
49,612
42,202

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญา
ล่วงหน้า
สารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความ
เสี ยหายส่วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและตก
ลงแล้ว
สารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ ำ
สินไหมทดแทนค้ำงจ่ ำย

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

135

2,254,620

34,728
44,658
28,447

115,722

( 12,227 )

1,003

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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424,730
1,095,619
(1,078,335)
442,014

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

สำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ ถือเป็ นรำยได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

23.2.4

-

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

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

424,730
1,095,619
(1,078,335)
442,014

สุทธิ
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งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2562
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
สัญญา
ของผูเ้ อา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
(พันบาท)
6,765,949
(2,881,220)
3,884,729
12,694,465
(5,024,952)
7,669,513
(13,110,143)
5,241,376
(7,868,767)
6,350,271
(2,664,796)
3,685,475
7,190,679
13,790,084
(14,188,478)
6,792,285

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(2,881,220)
(5,024,952)
5,241,376
(2,664,796)

รวม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

4,309,459
8,765,132
(8,947,102)
4,127,489

สุทธิ

-

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

407,077
1,033,173
(1,015,520)
424,730

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ - ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
2561
ประกันภัย
หนี้สินตาม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
หนี้สินตาม
สัญญา
ของผูเ้ อา
สัญญา
สุทธิ
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุทธิ
ประกันภัย
(พันบาท)
407,077
6,855,665
(2,877,810)
3,977,855
7,262,742
1,033,173
13,169,845
(5,653,086)
7,516,759
14,203,018
(1,015,520)
(13,259,561)
5,649,676
(7,609,885)
(14,275,081)
424,730
6,765,949
(2,881,220)
3,884,729
7,190,679

(2,877,810)
(5,653,086)
5,649,676
(2,881,220)

รวม
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

4,384,932
8,549,932
(8,625,405)
4,309,459

สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตั้งสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เนื่องจากสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่ประมาณขึ้นของกลุ่มบริ ษทั จานวน 2,587.82 ล้านบาท (2561: 2,587.82 ล้ านบาท) มีจานวน
ต่ากว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ประกันชีวิต
ส่ วนแบ่งหนี้สิน
ของผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ

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

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
23.2.5 ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัยค้ ำงจ่ ำย
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

เงินครบกาหนด
เช็คคืนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทน
เงินค่าสิ นไหมมรณกรรม
เงินค่าสิ นไหมทุพพลภาพ
อื่นๆ
รวม

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
238,300
229,186
54,175
51,352
13,152
24,867
3,416
2,436
64,612
51,677
373,655
359,518

23.2.6 หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัยอื่น
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
ประกันชีวิต ประกันภัย
รวม
เบี้ยประกันภัย
รับล่วงหน้า
เช็คที่ยงั ไม่ได้ข้ นึ เงิน
รวม

272

1,878
1,878

352,454
74,774
427,228
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ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
2561
ประกันชีวิต ประกันภัย
รวม
(พันบาท)

354,332
74,774
429,106

10,433
10,433

351,300
48,182
399,482

361,733
48,182
409,915

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
24

เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวม
25

1,820,492
1,800,255
3,620,747

2,186,470
1,043,892
3,230,362

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม

2562

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

(พันบาท)

302,043
13,057
315,100

139

227,636
12,687
240,323

16,414
16,414

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ใน
ระหว่างปี
กาไรสะสมจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

งบกำรเงินรวม

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

2562

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

(พันบาท)

46,193
13,057
59,250

47,046
12,687
59,733

2,670
2,670

-

29,040

(15,346)

(651)

-

(26,067)

(55,107)

(6,021)

-

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบาเหน็จบานาญพนักงานตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด )เงินลงทุน)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

2562

ณ วันที่ 1 มกราคม
การรับโอนกิจการทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนระหว่างปี
รับโอนพนักงานจากบริ ษทั ย่อย
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

240,323
59,250
162

2561
(พันบาท)
202,255
59,733
2,645

29,040
(13,675)
315,100

53,967
5,283
59,250

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

14,395
2,670
-

-

(15,347)
(8,963)
240,323

(651)
16,414

-

53,569
6,164
59,733

2,280
390
2,670

-

31
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

(6,172)
(2,952)
38,164
29,040

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
1,388
1,780
(18,515)
(15,347)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

(39)
(1,649)
1,037
(651)

-

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน )แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ย ถ่ วง
น้ าหนัก) ได้แก่
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกของพนักงาน
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1.36-2.10
4.00-5.00
0.00-30.00
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(ร้ อยละ)
2.10-3.48
4.50-5.00
0.00-32.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562
1.69
5.00
0.00

2561
-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562,2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั เท่ากับ 8 ปี และ 9 ปี ตามลาดับ (2561,2560: 9 ปี และ 9 - 10 ปี ตามลาดับ)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผลกระทบต่อภาระผูกพัน ของโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตราคิดลด )เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
)เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการลาออกของพนักงาน
)เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)
อัตรามรณะในอนาคต )เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตราคิดลด )เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
)เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการลาออกของพนักงาน
)เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)
อัตรามรณะในอนาคต )เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

(7,742)

8,222

(320)

-

28,901

(25,474)

1,333

-

(9,288)
(1,657)

10,484
1,871

(60)

(5,680)

5,992

(210)

-

19,308

(17,205)

885

-

(6,283)
(823)

7,172
819

(41)

-

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไ ม่ ได้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
143

277

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้พิจารณาปรั บปรุ งร่ างพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่ อเกษี ยณแก่
พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุ งดังกล่าวถือเป็ นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุ เบกษา จากการแก้ไขโครงการ
ดังกล่าวจะทาให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและ
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นโดยประมาณจานวน 40.37 ล้านบาท
และ 0.66 ล้านบาท ตามลาดับ
26

หนีส้ ิ นอื่น
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างจ่าย
บัญชีพกั เบี้ยประกัน
เงินค้ าประกันตัวแทน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เช็คค้างจ่าย
เงินฝากอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม

278

1,061,358
165,172
262,369
245,042
85,804
38,509
23,422
13,713
67,243
1,962,632
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
1,088,438
453,767
229,438
144,976
84,776
34,835
19,644
20,039
65,698
2,141,611

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562
51,671
5,564
1,493
189
58,917

2561
747
54
-
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
27

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 29 มิถุนายน
2561
- หุน้ สามัญ
ลดหุน้
ออกหุ ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
- หุ้นสำมัญ
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 29 มิถุนายน
2561
- หุน้ สามัญ
ลดหุน้
ออกหุ ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
- หุ้นสำมัญ

มูลค่าหุน้
2562
2561
ต่อหุน้ จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น/พันบาท)

10
10
10

10
10
10

753,641
(1)
-

7,536,412
(10)
-

753,640

10
7,536,402

753,640

7,536,402

753,641

7,536,412

1
(1)
752,097

10
(10)
7,520,978

1
-

10
-

752,097

7,520,978

1

10

1

การออกหุ้นสามัญ
ในการประชุมจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน
10,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 1,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการจัดตั้งกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จานวน 7,536.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 753,640,186 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เพื่อ
รองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่
เกี่ ยวข้องกัน บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม 2561 ต่อมาใน
ระหว่างปี 2562 บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุน้ ทั้งจานวน (หมายเหตุขอ้ 4)
การลดทุน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จานวน 10,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เพื่อลดทุนจดทะเบียนที่
ออกและชาระแล้วเมื่อตอนจัดตั้งบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นได้แก่ส่วนต่างของจานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับจากการออกจาหน่ายหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ ส่ วนที่เกิน
มูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
28

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสารอง )“สารองตามกฎหมาย”) อย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปั นผล จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริ ษทั ย่อยบางแห่ งจะต้องจัดสรรทุน
สารอง )“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา )ถ้ามี)
จนกว่าสารองดังกล่าวมี จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
ส่ วนเกินระหว่ ำงรำคำตำมบัญชีของบริษัทย่ อยที่ได้ มำสู งกว่ ำรำคำทุน/(รำคำทุนสู งกว่ ำรำคำตำมบัญชี)
ส่ วนเกินระหว่างราคาตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาสู งกว่าราคาทุน /(ราคาทุนสู งกว่าราคาตามบัญชี ) แสดงถึ ง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี และราคาทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ซ้ื อหุ ้นในบริ ษทั ย่อยที่มีอยู่เพิ่มขึ้น และถูกบันทึก
เป็ นส่ วนเกินทุน ซึ่งจะไม่จาหน่ายและจะคงอยูจ่ นกว่าเงินลงทุนในหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจะถูกขายหรื อจาหน่ายออกไป
ผลต่ ำงจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันได้แก่ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนนั้นและถูกบันทึกเป็ นส่ วนต่าง ซึ่งจะไม่จาหน่ายและจะคงอยู่
จนกว่าบริ ษทั ย่อยจะถูกขายหรื อจาหน่ายออกไป
ผลต่ ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ใหม่
ผลต่ า งจากการเปลี่ ย นแปลงในการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ใ หม่ แสดงในส่ ว นของผู ้ถือ หุ ้ น ประกอบด้วยผลรวมของ
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของการตีราคาที่ดินและอาคารที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทัง่ มีการขาย
หรื อจาหน่าย
กำรเคลื่อนไหวในทุนสำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
29

ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั มี 4 ส่ วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที่สาคัญนี้ ให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ป
มีดงั นี้
•
•
•
•

ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4

ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง
ธุรกิจอื่น

ผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไร
ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาเนิ นธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกาหนดราคาระหว่างส่ วนงานเป็ นไปตาม
การซื้อขายตามปกติธุรกิจ
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148

8,327,160
1,636,364
1,236,441
20,535
11,220,500

18,634,190 21,268,251
16,104,086 18,088,336

50,303,219

40,860,136

(207,746)

7,940,166
177,577
266,430
359,875
8,744,048

(1,198,412)

8,256,778
184,362
281,019
481,602
9,203,761

1,950,772

14,682,941
1,495,845
1,107,077
14,695
17,300,558

ส่ วนงำนที่ 2
2562
2561

15,441,404

15,995,735

237,995

3,477,952
61,320
45,692
263,881
3,848,845

14,662,189

15,256,663

(187,087)

3,753,291
92,263
216,701
33,098
4,095,353

6,221,302

9,408,573

166,610

298
21,808
206,154
4,778
398,636
631,674

5,721,459

8,021,444

(93,907)

1,067
22,399
42,000
105,122
144,526
315,114

ส่ วนงำนที่ 3
ส่ วนงำนที่ 4
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)

(4,213,214)

(7,547,853)

(458,875)

(1,164,654)
(1,164,654)

2562

(4,956,713)

(7,339,172)

-

75,761,369

90,992,673

375,515

16,583,938
3,477,952
1,882,344
21,808
206,154
(80,485) 1,567,930
(552,194)
(632,679) 23,740,126

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2562
2561

รวม

149

2561

74,375,407

87,510,405

1,462,032

22,623,107
3,753,291
1,766,752
22,399
42,000
1,614,845
29,822,394

รายได้จากส่วนงานที่ 4 ธุรกิจอื่น ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริ การค่าที่ปรึ กษาจานวน 188.89 ล้านบาท ซึ่งเป็ นค่าที่ปรึ กษาเกี่ยวกับรายการระหว่างบริ ษทั ในต่างประเทศแห่งหนึ่งกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันแห่ง
หนึ่งสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริ การดังกล่าวเกิดจากต้นทุนตามชัว่ โมงการทางานของผูบ้ ริ หารและบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั

รายได้ค่าที่ปรึ กษา

กาไร )ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหัก
ภาษีเงินได้
1,628,848
สิ นทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม
54,502,028
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม
42,233,791

ข้อมูลตำมส่ วนงำนดำเนินงำน
รายได้จากธุรกิจประกันภัย
รายได้จากธุรกิจลีสซิ่ง
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายได้อื่น
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรำยได้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่ วนงำนที่ 1
2562
2561

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

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ ร กิ จเฉพาะในประเทศเท่า นั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรั พ ย์ในต่า งประเทศที่ มี
สาระสาคัญ
30

รำยได้ จำกกำรลงทุน
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รวม
31

689,432
1,192,912
1,882,344

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
150,000
95,501
245,501

-

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
284

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
641,301
1,102,997
1,744,298

33
33

1,371,844
(8,681)
119,857
224,190
150

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
1,423,395
335,640
143,090
125,472

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
49,786
112
-

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและ
อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริ หารการตลาด
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าบริ การและค่าเช่า
ค่าภาษีอากร
ต้นทุนค่าจ้างช่วง
อื่นๆ
รวม
32

33
142,938
32,469
21,513
46,808
69,639
781
76,045
37,557
226,989
2,362,499

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
113,837
90,400
65,495
48,103
59,279
58,410
35,047
33,583
48,665
2,580,416

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

337
507
4,074
19,316
734
1,439
75,654

100
100
55
255

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
2562
เงินเดือนและค่าแรง
ต้นทุนบาเหน็จโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

1,399,380
49,197
151

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
1,488,595
57,118

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
38,413

-

2,019
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ต้นทุนบาเหน็จโครงการ
สมทบเงินที่กาหนดไว้
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
อื่นๆ
รวม

25

งบกำรเงินรวม

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ

60,869

49,357

943

-

2,051
80,678
2,561
150,875
1,745,581

78,466
94,425
1,767,961

121
743
711
6,185
49,135

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ ก ของกองทุ น โดยพนัก งานจ่ า ยเงิ น สะสมในอัต ราร้ อ ยละ 3 ถึ ง อัต ราร้ อ ยละ 15 ของเงิ น เดื อ น
ทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สารองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
33

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2562

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2561
2562
2561
(พันบาท)

ค่ าใช้ จ่ายพนักงาน
รวมอยูใ่ นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
31
รวม

200,888
172,850
1,371,843
1,745,581

172,206
158,662
1,437,093
1,767,961

49,135
49,135

-

ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
รวมอยูใ่ นต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวม

1,423,976
119,834
1,543,810

1,119,119
143,090
1,262,209

113
113

-

4,812
1,095
2,046
142,938
150,891

4,866
3,166
276,014
113,837
397,883

337
337

-

31

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์
รวมอยูใ่ นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมอยูใ่ นต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
31
รวม
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
34

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
หมายเหตุ
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
)สู งไป)
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้
บันทึก

21

402,045

888,122

130

-

(54,675)
347,370

3,452
891,574

130

-

(240,152)

(460,064)

15,847

-

)4,674)
(250,826)
96,544

(4,501)
(464,565)
427,009

15,847
15,977

-

รวมภำษีเงินได้

288

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เฉพำะ
2561
2562
2561
(พันบาท)

154

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

ภาษีเงินได้
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
การตีราคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
กาไร )ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
2561
รายได้
ก่อน
รายได้
ก่อน
)ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จากภาษี
)ค่าใช้จ่าย)
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงิน
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
เงินได้
ได้
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

(2,906)

-

(2,906)

(13)

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร )ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

(13)

332,651
1,979,932

(66,530)
(395,987)

266,121
1,583,945

(1,765,197)

353,039

(29,040)
2,280,637

5,808
(456,709)

(23,232)
1,823,928

15,347
(1,749,863)

(3,070)
12,277
349,969 (1,399,894)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภาษีเงินได้

-

2562
รายได้
)ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ก่อน
ก่อน
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

651
651

(130)
(130)

155

521
521

-

(1,412,158)

2561
รายได้
)ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็ นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป )สู งไป)
อื่นๆ
รวม

20

375,515
75,103
(59,020)
(98,389) 4
196,880
(4,674)
41,319
(54,675)
96,544

26

20

1,450,013
290,003
(55,962)
(28,431)
167,485
(4,501)
54,963
3,452
427,009

29

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

กาไร )ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็ นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
รวม

290

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

2561
(พันบาท)
81,300
16,260
(11,651)
989
10,249
15,847

156

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(พันบาท)
(255)
(51)
51
-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

สิ นทรัพย์

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอกำร
ตัดบัญชีสุทธิ

งบกำรเงินรวม

2562

2561

1,466,409
(1,102,699)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้ จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ค่าสิ นไหมเรี ยกคืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

2562

2561

(พันบาท)
1,433,772
(1,746,334)
(1,148,612)
1,102,699

363,710

285,160

สิ นทรัพย์
2562

หนีส้ ิ น

(643,635)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

(1,503,173)
1,148,612
(354,561)

หนีส้ ิ น

2562

2561

(พันบาท)
3,283
(3,283)
-

-

ณ วันที่
1 มกรำคม

34,855
1,826
16,091
16,340
10,607
75,585
924,582
157

(19,260)
3,283
(15,977)

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น )รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
( หมายเหตุ 34 )
(พันบาท)
(12,489)
(6,065)
(3,012)
(1,447)
168,567

-

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม

22,366
1,826
16,091
10,275
7,595
74,138
1,093,149
291

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

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกรำคม

2562

ณ วันที่
31 ธันวำคม

ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
อนุพนั ธ์
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
อื่น ๆ
รวม

48,033
28,086
239,762
38,005
1,433,772

11,390
11,030
(145,444)
4,298
26,828

5,809
5,809

65,232
39,116
94,318
42,303
1,466,409

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่า
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อนุพนั ธ์
อื่น ๆ
รวม

(488,851)
(515,101)
(481,487)
(16,626)
(1,108)
(1,503,173)

(1,516)
909
173,729
46,649
(447)
219,324

(395,987)
(66,498)
(462,485)

(884,838)
(1,516)
(580,690)
(307,758)
30,023
(1,555)
(1,746,334)

(69,401)

246,152

(456,676)

(279,925)

สุ ทธิ

292

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น )รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
( หมายเหตุ 34 )
(พันบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าสิ นไหมเรี ยกคืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
อนุพนั ธ์
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและ
อาคาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อนุพนั ธ์
อื่น ๆ
รวม
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
บันทึกเป็ น )รายจ่าย) / รายได้ใน
การปรับ
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
โครงสร้างธุรกิจ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
1 มกรำคม

ณ วันที่
31 ธันวำคม

( หมายเหตุ 34 )
(พันบาท)

10,205
-

-

24,650
1,826

-

34,855
1,826

16,006
1,479
44,923
301,354

105,913

85
16,340
9,128
30,662
517,315

-

16,091
16,340
10,607
75,585
924,582

37,354
39,726
3,419
279,640
9,446
743,552

3,886
10,022
119,821

9,861
(11,640)
(3,419)
(39,878)
18,537
573,467

(3,068)
(3,068)

48,033
28,086
239,762
38,005
1,433,772

(842,686)

6,991

-

346,844

(488,851)

(512,733)
(381,627)
(2,549)
(643)
(1,740,238)
(996,686)

6,991
126,812

999
(99,860)
(14,077)
(465)
(113,403)
460,064

(3,367)

(515,101)
(481,487)
(16,626)
(1,108)
(1,503,173)
(69,401)

159

343,477
340,409
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกรำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น )รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
( หมายเหตุ 34 )
(พันบาท)

2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

-

3,413
3,413

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ตราสารอนุพนั ธ์
รวม

-

สุ ทธิ

-

ณ วันที่
31 ธันวำคม

(130)
(130)

3,283
3,283

(19,260)
(19,260)

-

(19,260)
(19,260)

(15,847)

(130)

(15,977)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

146
171,303
171,449

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
2561
(พันบาท)
1,718
77,643
79,361

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
10,300
10,300

-

51
51

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2562 ถึงปี 2567 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่
มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
35

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กาไร )ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คานวณ
จากกาไร )ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ออกจาหน่ายแล้วในระหว่างปี
สาหรั บงบการเงิ นรวมก่ อนและหลังการจัดโครงสร้ างธุ รกิ จ จานวนหุ ้นที่ ใช้สาหรั บการคานวณกาไรต่อหุ ้นขั้น
พื้นฐาน ใช้จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกเพื่อการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั สาหรับการรวมธุรกิจ
กับ TIC เสมือนออกจาหน่ายแล้วตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2561 และจานวนหุ ้นสามัญที่ออกเพื่อการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดเสมือนออกจาหน่ายแล้วตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ในลาดับสู งสุ ดกลุ่มเดียวกันกับ
บริ ษทั มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (หมายเหตุ 4)
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
2562
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไร )ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สามัญของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
และ 29 มิถุนายน 2561
ผลกระทบจากการออกหุ้นเพื่อปรั บโครงสร้ า งกลุ่ ม
บริ ษทั
ผลกระทบจากออกหุ้ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั บ โอน
กิจการทั้งหมด
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2562
2561
(พันหุ้น/พันบาท)

304,918

1,039,205

65,974

(255)

1

1

1

1

21,958

6,587

5,530

-

730,140

730,140

183,887

-

752,099

736,728

189,418

1

0.41

1.41

0.35

(255)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
36

กำรบริหำรควำมเสี่ ยงและเครื่ องมือทำงกำรเงิน

36.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ย งที่ ย อมรั บได้ โดยพิ จารณาระหว่า งต้นทุนที่ เ กิ ด จากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัด การ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่า
มีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
36.2 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
การบริ หารจัดการทุน - ธุรกิจประกันภัย
นโยบายการบริ หารจัด การทุนของกลุ่ มธุ ร กิ จประกันภัย คื อการรั กษาความมัน่ คงของเงิ นกองทุ นให้เ พี ย งพอ
ต่อภาระผูกพันของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัย และตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกันภัย อี กทั้งเพื่อสร้ างมูลค่าให้กับผูถ้ ื อหุ ้น ส่ งมอบผลตอบแทนที่ ยงั่ ยืนแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น และ
ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูร้ ับประกันภัยถูก
กาหนดให้ตอ้ งดารงอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่าไว้ที่ร้อยละ 140 เพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน
ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้นาวิธีตามระดับความเสี่ ยงมาถือปฏิบตั ิ
กับความเพียงพอของเงินกองทุน และถูกวัดความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเสี่ ยงทั้งหมดที่ตอ้ งดารงไว้
ของกองทุนประกันภัยทั้งหมดที่ได้จดั ตั้งขึ้นกับส่ วนที่ดารงไว้โดยผูร้ ับประกันภัย
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนนั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
ปกป้ องผูเ้ อาประกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่นและเพื่อดารงไว้ซ่ ึง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และการออกหุน้ ใหม่
ในระหว่างปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริ หารจัดการทุนของกลุ่มบริ ษทั
36.3 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต
ความเสี่ ย งในการสู ญเสี ย ที่ เ กิ ด จากเหตุ การณ์ ที่ไม่ ค าดคิ ด การเบี่ ย งเบนไปจากข้อสมมติ ต ามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ระดับและระยะเวลาของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม พฤติกรรมผูถ้ ือกรมธรรม์ ประกันภัย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในการรับประกัน
ความเสี่ยงด้ านการพิจารณารั บประกันภัย
ความเสี่ ย งด้านการพิจารณารั บประกันเกิ ด ขึ้นจากการประเมิ นความเสี่ ยงไม่ ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณา
รับประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีกระบวนการพิจารณารับประกันโดยแบ่งแยกประเภทผูข้ อเอาประกันตามประเภทความเสี่ ยง ประวัติ
การรักษาสุ ขภาพ อาชี พ เป็ นต้น โดยความคุม้ ครองและเบี้ยประกัน จะแตกต่างตามประเภทของผูเ้ อาประกัน ซึ่ ง
สะท้อนถึงระดับความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน
ความเสี่ยงด้ านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยทุพพลภาพ
ความเสี่ ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยทุพพลภาพคือ โอกาสที่ ความถี่ หรื อระดับของการเรี ยกร้ องค่า
สิ นไหมทดแทนที่ เ กิ ด จากสั ญญาประกันภัย มากกว่า ระดับที่ ไ ด้ต้ งั ข้อสมมติ ไ ว้เ มื่ อกลุ่ มบริ ษัทได้กาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กลุ่มบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบจากการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของผูถ้ ือกรมธรรม์ ประกันภัยสู งขึ้น อันเกิดจาก
การเปลี่ ยนแปลงในความคาดหมายของการใช้ชีวิตและสุ ขภาพของผูถ้ ื อกรมธรรม์ ประกันภัย หรื อจากอุบตั ิ ภยั
ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและจากมนุษย์
กลุ่มบริ ษทั จัดการความเสี่ ยงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยโดยพิจารณาแนวโน้มของค่าสิ นไหมทดแทนถูก
กากับดู แลอย่างสม่ าเสมอ ความเสี่ ยงที่อยู่นอกเหนื อจากขีดความสามารถในการรับประกันจะถูกถ่ายโอนไปยัง
บริ ษทั เอาประภันภัยต่อ อัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่ วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพื่ อสร้ างความเชื่ อมัน่ ว่า
ข้อสมมติของกลุ่มบริ ษทั มีความเหมาะสม
ความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการกาหนดราคาที่ผิดพลาด
แบบประกันภัยทุกผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านกระบวนการอนุมตั ิภายในโดยผูบ้ ริ หาร
แบบประกันภัยทุกผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุ มตั ิ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย )“คปภ.”)
ความเสี่ยงด้ านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์
ความเสี่ ยงที่เกิดจากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยอาจยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเนื่ องจากไม่สามารถชาระเบี้ยต่อไป
หรื อลดค่าเบี้ยประกัน หรื อมีการขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกาหนดหรื อเพื่อที่จะขอรับความคุม้ ครอง
หรื อสิ นไหมทดแทนซึ่งผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยไม่มีสิทธิที่จะได้รับ
ความคงอยูข่ องกรมธรรม์ประกันภัยจะถูกกากับดูแลผ่านรายงานและการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
กระบวนการพิจารณารั บประกันและการจัดการสิ นไหมทดแทนได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อที่ จะหลี กเลี่ ยงพฤติ กรรม
ฉ้อโกงจากผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านการประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสี่ ยงอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง หรื อหลายเหตุการณ์สืบเนื่ องกันที่สามารถ
ส่ งผลกระทบอย่างมากต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของกลุ่มบริ ษทั
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สัญญาประกันชี วิตของกลุ่มบริ ษทั ทั้งหมดเป็ นกรมธรรม์ประกันชี วิตชนิ ดไม่ร่วมรับเงินปั นผล ซึ่ งความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ขึ้นอยู่กับระดับของการประกันผลประโยชน์ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญาเปรี ยบเที ยบกับ อัตราดอกเบี้ ย ณ
ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้ สิน หากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่มากพอที่จะส่ งผลให้เกิดรายการปรับปรุ งจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ยคิดลดสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินตามที่
ได้ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมประกันชีวิตคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยสาหรับแปดไตรมาสของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ยของประเทศไทย )Zero coupon Thailand government bond yield curve) บวกด้วย
อัตราการชดเชยความเสี่ ยงจากสภาพคล่อง )Illiquidity premium) จานวน 25 - 43 จุ ดพื้นฐาน (2561 : 25 - 42 จุ ด
พืน้ ฐาน) ผูบ้ ริ หารได้ติดตามความอ่อนไหวที่จะส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
โดยการลดลงจานวน 100 จุดพื้นฐาน (2561 : 100 จุดพืน้ ฐาน) จากอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ปัจจุบนั จะไม่ส่งผลให้เกิด
รายการปรับปรุ งจากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันของธุรกิจประกันวินาศภัย
ความเสี่ ยงภายใต้สัญญาประกันภัย คือโอกาสที่ จะเกิ ดเหตุวินาศภัย และมี ความไม่แน่ นอนในจานวนของความ
เสี ยหายที่จะต้องจ่ายให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั บริ หารจัดการความเสี่ ยงในการรั บประกันโดยการจัดให้มีกรอบนโยบายที่ครอบคลุม การระบุความ
เสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง และการติดตามความเสี่ ยง กรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงประกอบไปด้วยการ
จัดให้มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการพิจารณารับประกันภัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมัน่ ว่าความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั
รับประกันภัยจะมีการกระจายตัวที่ดี ทั้งในเรื่ องของประเภทการรับประกันภัย และจานวนเงินที่รับประกันภัย กลุ่ม
บริ ษทั จะทาการประเมิ นความเสี่ ยงด้านการรั บประกันภัยในการเข้าทาสัญญาประกันภัยกับผูเ้ อาประกันภัย ทุก
ประเภท อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ยังมี การจัดให้มีการทาประกันภัยต่อ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ด
ขึ้นกับบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดเหตุมหันตภัยขึ้น นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมีการบังคับใช้นโยบายการสอบทานสิ นไหม
อย่างเคร่ งครัด รวมถึงการบริ หารจัดการสิ นไหมทดแทน โดยมีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านสิ นไหมเป็ น
ประจา และมีการตรวจสอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมที่อาจเกิดการทุจริ ตอีกด้วย
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวถูกจัดทาบนสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสุ ทธิ โดยขึ้นอยูก่ บั
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ ที่จะส่ งผลกระทบต่อระดับของหนี้ สิน ซึ่ งข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในการ
กาหนดค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายคือ อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดย
การทดสอบถูกจัดทาขึ้นโดยขึ้นอยู่กบั ระดับการเปลี่ยนแปลงที่อตั ราลดลงที่ร้อยละ 5 ถึงอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5 บน
สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสุ ทธิหลังจากประกันภัยต่อ
2562
กาไรและ
การเปลี่ยนแปลง หนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในตัวแปร เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
5
190,501
(152,401)
5
(189,933)
152,947

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังเพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังลดลง

2561
กาไรและ
การเปลี่ยนแปลง หนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในตัวแปร เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
5
158,962
(127,170)
5
(200,832)
160,666

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังเพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดหวังลดลง
36.4 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่
เป็ นตราสารหนี้ และเงินให้กูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่ กลุ่มบริ ษทั ได้บริ หารความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคานึ งถึง
ความเสี่ ยงจากการลงทุนควบคู่กบั ความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น และใช้เครื่ องมือทางการเงินที่
เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ประเภทสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื เป็ นการเฉพาะ
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สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
360,092
19,102,492
18,466,843
10,388
1,261,550
631,829
367,477
43,850
712,589
40,959,788

37,271
226,099
2,900
266,270

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2562
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215,700

-

-

215,700
-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม

43,850
715,489
41,441,758

631,829
404,748
228,777

1,261,550

19,102,492
18,682,543
10,388

360,092

12,412
47,838
286,577

23,232
203,095

-

-

-

20,808
451,260
34,652,273

639,240
314,128
-

1,541,700

16,736,461
14,409,715
10,607

528,354

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2561

26
300,526

-

-

-

300,500
-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
อัตราดอกเบี้ย
รวม
ลอยตัว
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้

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

33,220
499,124
35,239,376

639,240
337,360
203,095

1,541,700

16,736,461
14,710,215
10,607

528,354

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

301

302

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน
8,542,604
60,000
2,044,189
3,555,299
587,867
14,789,959

4,487,403

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

168

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2562

หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม

4,487,403
-

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

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

2,044,189
3,555,299
587,867
19,277,361

13,030,006
60,000

รวม

30,000
129,000
4,268,211

4,109,211
-

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
(พันบาท)

1,707,005
3,741,450
416,214
14,475,159

8,540,489
70,000

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2561

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ

1,737,005
3,870,450
416,214
18,43,369

12,649,700
70,000

รวม

4,525,120

-

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน
5,852,604
5,852,604

4,525,120

-

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

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

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2562

5,852,604
5,852,604

4,525,120

4,525,120

-

-

-

อัตราดอกเบี้ย
รวม
ลอยตัว
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

-

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

-

-

-

ไม่มีดอกเบี้ย

2561

-

-

-

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ สาคัญซึ่ งมี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ จาแนกตาม
ระยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่มีการครบกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกาหนดแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
รายละเอียดดังนี้
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้มา
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
จานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน่
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน
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อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินรวม
2562
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(พันบาท)

รวม

0.07 – 16.29

198,052

160,795

1,244

1.20 – 4.87
1.85 – 5.25
4.88

2,932,954
1,297,213
-

8,957,794
5,573,992
10,388

7,211,744
11,595,638
-

19,102,492
18,466,843
10,388

0.55 – 2.02

1,161,300

100,250

-

1,261,550

5.00 – 15.00

24,900

-

-

367,477

-

-

9.00
5.50 – 9.00

43,850
5,658,269

712,589
15,515,808

19,151,203

43,850
712,589
40,325,281

0.01 – 6.25
2.00

8,542,604
60,000

-

-

8,542,604
60,000

3.50 – 3.95
3.50 – 3.95
3.50 – 3.90

2,044,189
260,249
10,907,042

3,555,299
327,618
3,882,917

-

2,044,189
3,555,299
587,867
14,789,959

170

-

342,577

360,092

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
2561

อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี
(ร้ อยละต่ อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
0.08 – 16.29 247,122
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1.49 – 5.09 1,347,799
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
3.47 – 5.28
472,957
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
5.00
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้มา
1.62 – 2.03 1,441,700
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
จานองเป็ นประกัน
5.00 – 15.00
24,900
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
9.00
20,808
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน่
5.50 – 9.00
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
3,555,286
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน

หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
(พันบาท)
277,614
8,543,175
3,873,307
10,607

3,618
6,845,487
10,063,451
-

รวม

528,354
16,736,461
14,409,715
10,607

100,000

-

1,541,700

-

289,228

314,128

-

-

-

157,493
12,962,196

293,767
17,495,551

20,808
451,260
34,013,033

3.50 – 3.95
2.75

8,540,489
70,000

-

-

8,540,489
70,000

3.50 – 4.03
3.50 – 4.03
3.50 – 4.00

1,707,006
177,629
10,495,124

3,741,450
238,584
3,980,034

-

1,707,006
3,741,450
416,214
14,475,159
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนีส้ ินทำงกำรเงิน
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อัตราดอกเบี้ย ภายในหนึ่งปี
(ร้ อยละต่ อปี )

3.35 – 5.00

4,525,120

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
หลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี
(พันบาท)

รวม

-

-

4,525,120

-

-

-

-

4,525,120

-

-

4,525,120

0.01 – 1.00

5,852,604

-

-

5,852,604

-

5,912,604

-

-

5,912,604
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน มีหลักประกันตามมูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นและมีอตั รา
ดอกเบี้ย ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
อัตราดอกเบี้ ยเฉลี่ ยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 4 ถึ ง 10 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 4 ถึ ง 10
ต่ อปี ) เงิ นให้กู้ยื มดัง กล่ า วจะครบกาหนดตามกรมธรรม์ป ระกันภัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง อย่า งไรก็ ต าม ผูถ้ ื อกรมธรรม์
ประกันภัยอาจชาระคืนเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวก่อนวันครบกาหนดได้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิ นสาหรับ เงินกูย้ ืม
ระยะยาวเป็ นจานวนเงิน 1,600 ล้านบาท (2561: 1,000 ล้ านบาท) เพื่อแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 3.75 ต่อปี และร้ อยละ 4.05 ต่อปี ตามลาดับ (2560: ร้ อยละ 3.75 ต่อปี และร้ อยละ 3.83 ต่อปี
ตามลาดับ) โดยวันครบกาหนดสัญญาอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2567 (2561: เดือนธันวาคม
2565 ถึงเดือนกรกฏาคม 2566) และได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินลงทุนเผื่อขายในหุ ้นกู้ ซึ่ งมี
จานวน 2,056 ล้านบาท (2561: 2,101.76 ล้ านบาท) เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อย
ละ 1.63 ต่อปี (2561: ร้ อยละ 1.80 ต่ อปี )
36.5 ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ สกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ และเงินกูย้ ืมในสกุลเงิ นตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศและ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่ มบริ ษัท มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่า งประเทศอันเป็ นผลมาจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

งบกำรเงินรวม
2562
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินกูย้ ืม
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ที่มีควำมเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ
สกุลเงินหยวน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ
สกุลเงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยง
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยง
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145,690
2,077,387

เฉพำะ
2561

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

56,601
2,494,411
(489,222)

-

2,223,077

2,061,790

-

(1,969,654)
253,423

(1,874,144)
187,646

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,434

5,812

-

-

21,434

5,812

-

-

104,622

119,763

-

-

104,622

119,763

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

งบกำรเงินรวม
2562
สกุลเงินดอลล่ าร์ ฮ่องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยง
สกุลเงินเยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินกูย้ ืม
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยง
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ควำมเสี่ยงคงเหลือสุ ทธิ
สกุลเงินอื่นๆ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยง

เฉพำะ
2561

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

61,878

22,971

-

-

61,878

22,971

-

-

9,211
3,935,201

561
(5,900,478)

5,792,604

-

5,429,863
9,374,275

5,338,226
(561,691)

5,429,863
11,222,467

-

69,624

39,852

-

-

9,885,256

(185,647)

11,222,467

-

36.6 ความเสี่ยงทางด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิต คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านเครดิตเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านเครดิตดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย บริ ษทั ประกันภัยต่อ ผูก้ ู้ และตราสารหนี้ อย่า ง
สม่าเสมอ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยงจากเครดิตที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านเครดิตแสดงไว้
ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จากการประกันภัยต่อและส่ วนแบ่ง
หนี้สินของผูเ้ อาประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยไม่มีสาระสาคัญ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดผูร้ ับประกันภัย
ต่อในประเทศ จะต้องจดทะเบียนหรื อได้รับอนุมตั ิให้ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อได้ในประเทศไทยจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน ผ่าน
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย กรณี ผรู ้ ับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ จะต้องมีการจัดลาดับเครดิตในระดับมีความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ การกระจุ ก ตัว ของเครดิ ต ซึ่ งเกิ ด จากเบี้ ย ประกันภัย ค้า งรั บ ไม่ มี ส าระส าคัญ เนื่ องจากผู ้เ อา
ประกันภัยของกลุ่มบริ ษทั กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ความเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจากเงินให้กูย้ ืมโดยมี กรมธรรม์ประกันไม่มีสาระสาคัญ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ให้
ผูเ้ อาประกันภัยกูย้ ืมเป็ นจานวนเงินที่น้อยกว่ามูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรม์ ประกันภัยที่มีกบั กลุ่มบริ ษทั และ
ความเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจากเงินให้กูย้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกันมีมูลค่าสู งสุ ดเท่ากับมูลค่าของเงินให้กูย้ ืมหัก
สิ นทรัพย์ที่นามาจานองเป็ นหลักประกัน
36.7 ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของสิ นทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอ
ต่อการสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
โดยสิ นทรัพย์สภาพคล่องแยกได้ตามระยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่ครบกาหนดแสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 36.4
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 หนี้ สินสัญญาประกันภัยระยะยาว จาแนกตามระยะเวลาโดยประมาณของกระ
เงินสดสุ ทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
2562
ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาว

4,339,784

23,333,184

11,932,874

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
2561
ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาว

6,130,487

18,580,342

11,705,683

รวม

39,605,842

รวม

36,416,512

36.8 ความเสี่ยงด้ านราคาของตราสารทุน
ความเสี่ ยงด้านราคาตราสารทุนคือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ทาให้
เกิดความผันผวนต่อผลกาไรขาดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด และเสนอข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หารเพื่อการจัดการที่เหมาะสม โดยเป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
36.9 มูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมิน
ได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรง (เช่น ราคา) หรื อโดยทางอ้อม )เช่น ข้อมูลซึ่ ง
ได้มาจากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูล
ระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้สาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้ข้ ึนอยู่กับข้อมู ลที่
สังเกตได้ในตลาด )ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน ในกรณี น้ นั การวัดมูลค่ายุติธรรมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันกับลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งข้อมูลในระดับต่าสุ ดมีนยั สาคัญต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กลุ่มบริ ษัทใช้ วิธีการและข้ อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินสรุปได้ ดังนี้
ราคาตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น ซึ่ งได้แ ก่ เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ เงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย สารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
และสิ นทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11 และ 12 ตามลาดับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีวนั ครบกาหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน ถือตามราคาที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่ วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่ วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบนั และ
อายุสัญญาคงเหลือ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน และเงินให้กยู้ มื อื่นที่ มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและ
หลักประกันครอบคลุม ถื อตามราคาตามบัญชี สาหรั บมูลค่ายุติธรรมของเงิ นให้กู้ยืมที่ มีอตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่
ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบนั และอายุสัญญาคงเหลือ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยลงทุนได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ที่ซ้ื อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่ งได้มีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่า นั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสะท้อน
ผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั และคู่สัญญา ตาม
ความเหมาะสม นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทดสอบความเหมาะสมโดยการเปรี ยบเทียบมูลค่ากับราคาตลาดที่
ประเมินโดยสถาบันการเงินซึ่งเป็ นผูอ้ อกตราสารอนุพนั ธ์
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
36.9.1 สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรั บเครื่ องมื อทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
ตารางต่อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์การวัดสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีสาระสาคัญด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รายงาน โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
งบกำรเงินรวม - หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า

31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สินทาง
การเงินที่วัดด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดิน
และอาคาร
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
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ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

161,679
52,828,288
2,136,042
616,367
1,454,765

426
7,627,867
354,562

161,253
45,729,546
2,432,668
892,913
1,056,156

-

161,679
53,357,413
2,432,668
892,913
1,410,718

(322,666)

-

(322,666)

-

(322,666)
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รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะ
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า

31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สินทาง
การเงินที่วัดด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดิน
และอาคาร
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์

ตามบัญชี

ระดับ 1

132,410
47,534,350
2,859,988
527,011
2,263,225

3,434
7,676,718
809,088

27,000
(136,783)

-

128,976
39,857,632
2,859,988
527,011
1,454,137
(136,783)

27,000
-

รวม

132,410
47,534,350
2,859,988
527,011
2,263,225
27,000
(136,783)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี
31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ ทางการเงิน
ที่วัดด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์

ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

ระดับ 1

(103,047)

-
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ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

(103,047)

-

รวม

(103,047)

315

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
36.9.2 สินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึ่ งได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ น
ประกัน เงินให้กูย้ ืมโดยมีทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน เงินให้กูย้ ืมอื่น ลูกหนี้ อื่น เงินกูย้ ืม เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
และเจ้าหนี้ อื่น ไม่มีความแตกต่างเป็ นสาระสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญ ชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นตราสารหนี้ ที่ถือจนครบกาหนด ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมคานวณจาก
ราคาอ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่รายงานและได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11
37

หลักทรัพย์ ประกันและทรัพย์ สินที่จัดสรรไว้ เป็ นเงินสำรองวำงไว้ กับนำยทะเบียน

37.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็ นประกันวางไว้กบั นายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต )ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี้
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
2561
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
21,304
20,000
22,402
20,000
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
37.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองกรมธรรม์ประกันชีวิตวาง
ไว้กบั นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต )ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี้
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
2561
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
8,019,383
7,351,500
6,787,691
6,596,500
1,855,774
1,630,000
1,795,637
1,630,000
9,875,157
8,981,500
8,583,328
8,226,500

37.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็ นประกันวางไว้กบั นายทะเบียนเพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย )ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

2562
2561
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
พันธบัตรรัฐบาลไทย
29,889
29,330
28,614
28,000
37.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั ได้นาเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียนเพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการ
วางเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
หลังกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ

พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ก่อนกำรจัดโครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวมเพื่อ
งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์ เฉพำะ
2562
2561
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
ราคาตามบัญชี
ราคาตรา
(พันบาท)
1,039,971
183

822,175

1,136,025

1,125,000
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
38

ทรัพย์ สินที่มีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลาถูกวาง
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนี้
หลังกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ ายคืนเมื่อสิ้นกาหนดระยะเวลา
หลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับการฟ้องร้องคดีความ
พันธบัตรรัฐบาล (ราคาตามบัญชี)
วางประกันไฟฟ้า
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ก่อนกำรจัด
โครงสร้ ำงธุรกิจ
งบกำรเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์
งบกำรเงินรวม
เฉพำะ
2562
2561
(พันบาท)
4,526

5,032

2,214

2,113

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
39

เงินสมทบกองทุนประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดสะสมเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย มีจานวนดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
40

งบกำรเงินรวม
กองทุนประกันชีวิต
กองทุนประกันวินาศภัย
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
63,887
48,867
185,467
155,108
8,619
15,020
29,526
30,359
72,506
63,887
214,993
185,467

ภำระผูกพันที่มกี ับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและอุปกรณ์
ภาระผูกพันจากการลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

36,679

67,044

-

-

-

100,000
200,000
300,000

300,000
300,000

-

-

36,454
39,757
106
76,317

17,313
19,049
136
36,498

148
148
296

-

-
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
2,487,132
สัญญาแลกเปลี่ ย นสกุล เงิ นตราต่า งประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7,455,620
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
3,656,245
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกันเงิน
เบิกเกินบัญชี
10,001
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
532,628
รวม
14,141,626

2,812,010

-

-

506,050
5,807,726
3,101,165

5,532,910
-

-

509,232
12,736,183

5,532,910

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการลงทุนในตัว๋ แลกเงินที่ออกเป็ นชุดโดยสถาบันการเงิ นใน
ประเทศหลายแห่ งมูลค่ารวม 300 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 300 ล้ านบาท) เงินลงทุนเหล่านี้ มีกาหนดชาระตั้งแต่ปี
2561 - 2565 (31 ธันวาคม 2561: 2561- 2565) โดยการชาระคืนเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคาร
และสัญญาเช่าบริ การอื่น โดยอายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี (31 ธันวาคม 2561: 1 ปี ถึง 5 ปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน หลาย
แห่ งสาหรับเงินลงทุนเผื่อขายในหุ ้นกูเ้ ป็ นจานวน 77.94 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่าเงินบาทเป็ นจานวน
2,487.13 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2561: 85.44 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ าเงิ นบาทเป็ นจานวน 2,812.01
ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน หลาย
แห่ งเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสถานะอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูย้ ืมเป็ นจานวน 5 ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐ อเมริ กา หรื อเที ย บเท่ า เงิ น บาทเป็ นจ านวน 1,857.40 ล้ า นบาท (31 ธั น วาคม 2561: 15 ล้ า นเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 506.05 ล้ านบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิ นแห่ ง
หนึ่ งสาหรั บเงิ นกู้ยืมเป็ นจานวน 16,167.45 ล้านเยน หรื อเที ยบเท่าเงิ นบาทเป็ นจานวน 5,532.91 ล้านบาท (31
ธันวาคม 2561: 19,867.43 ล้ านเยน ตามลาดับ หรื อเทียบเท่ าเงินบาทเป็ นจานวน 5,807.73 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ งสาหรับ
เงินลงทุนเผื่อขายในหุน้ กูเ้ ป็ นจานวน 2,056.25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 2,101.17 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ งสาหรับ
เงินกูย้ มื เป็ นจานวน 1,000 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,000 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งจากการออกหนังสื อ
ค้ าประกันเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจปกติเป็ นจานวน 532.62 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 509.22 ล้ านบาท)
41

หนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ มบริ ษัทมี คดี ที่มีสาระส าคัญที่ ถู กฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับค่ าสิ นไหมทดแทนตามปกติ ของ
ธุ รกิจโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องจานวนเงินประมาณ 546.91 ล้านบาท (2561: 632.57 ล้ านบาท) โดยทุนทรัพย์ฟ้องร้อง
เป็ นส่ วนของกลุ่ มบริ ษทั หลังหักส่ วนที่ ได้รับคื นจากการประกันภัยต่อมี จานวนประมาณ 164.64 ล้านบาท (2561:
121.95ล้ านบาท) กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกสารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจานวนประมาณ
24.47 ล้านบาท (2561: 35.21 ล้ านบาท) ผู ้บริ หารของกลุ่ มบริ ษัทเชื่ อว่ าจ านวนส ารองค่ าสิ นไหมทดแทนส ารอง
ประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย และหนี้ สินอื่นตามกรมธรรม์ที่กลุ่มบริ ษทั บันทึ กในงบการเงินแล้วมี
จานวนเพียงพอสาหรับผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

42

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวันที่ 29 มกราคม 2563 บริ ษัทได้ลงทุนในบริ ษัท เอสอี จี แคปปิ ตอล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทที่ จัดตั้งในประเทศ
ไทย ร้อยละ 100.00 ของหุน้ ที่ออก )แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซ่ ึ งเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก และจะมีผล
บังคับใช้กบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ นสุ ท ธิ ใ น
หน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินนี้ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ
บัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะ
ทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ได้นาเสนอวิธีการบัญชี เดี ยวสาหรั บผูเ้ ช่ า โดยผูเ้ ช่ าต้องรั บรู ้
สิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้แ ละหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ า ซึ่ งยกเว้นการรั บรู ้ รายการสาหรั บสั ญญาเช่ าระยะสั้ นและ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงที่มีมูลค่าต่า ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรั พย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ซ่ ึ งไม่ได้คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวน 183.76 ล้านบาท และ 23.55 ล้าน
บาท ตามลาดับ ส่ วนการบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั
188

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กล่าวคือ ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้นต่องบการเงิ นในงวดแรกที่ ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

189
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บริษัท เครื อไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงิน
ปี 2562 ดังต่อไปนี้

ก่อนจัดประเภท
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้จากการลงทุน
กาไร )ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายได้อื่น
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ น
ไหมทดแทน
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และ
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร )ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
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2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จัดประเภทใหม่
(พันบาท)

หลังจัดประเภท
ใหม่

45,500
(300,925)
-

(45,500)
545,500
300,925
(800,925)
-

545,500
(800,925)

1,766,869
(40,336)
318,961

(117)
(158,884)
42,000
(42,000)

1,766,752
(199,220)
42,000
276,961

(11,699,747)

85,712

(11,614,035)

4,247,066
(2,165,291)

(85,537)
(78,658)

4,161,529
(2,243,949)

(2,659,016)
(28,081)

78,600
158,884
-

(2,580,416)
130,803

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

ปี 2562

ปี 2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2.15

7.76

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.34

1.29

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

5.01

5.78

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.97

0.97

อัตรากำ�ไรสุทธิ

1.28

3.48

อัตราส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย

12.19

14.61

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

1.81

3.92

การคำ�นวณ
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
รวมสินทรัพย์เฉลี่ย
รวมหนี้สิน / รวมส่วนของบริษัทใหญ่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนี้สิน
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ /
รวมรายได้
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานขั้นต้น / รวมรายได้
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ /
ต้นทุนทางการเงิน
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
สรุุปข้้อมููลทางการเงิินที่่สำ� ำ�คััญ

	ตารางที่่� 1 งบแสดงฐานะการเงิิน
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่

% เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม

90,993

87,510

3.98%

หนี้สินรวม

75,761

74,375

1.86%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

15,231

13,135

15.96%

7,521

-

100.00%

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว

ฐานะการเงิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมของ SEG ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เท่่ากัับ 15,231 ล้้านบาท และ 13,135 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ การเติิบโตของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นมาจากกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวด  และการเพิ่่�มขึ้้�นของกำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิของเงิินลงทุุนของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต เป็็นส่่วนใหญ่่
ทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เท่่ากัับ 7,521 ล้้านบาท และ 10,000 บาท ตาม
ลำำ�ดัับ บริิษััทได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2561 โดยมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 10,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 1,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท ต่่อมาบริิษััทได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 7,536,411,860 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 753,640,186 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2561 เพื่่�อรองรัับแผนการปรัับโครงสร้้างกิิจการ และเพื่่�อชำำ�ระเป็็นค่่าตอบแทนสำำ�หรัับการรัับโอน
กิิจการทั้้�งหมดของกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน และตามการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม 2562 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิลดทุุนจด
ทะเบีียนจำำ�นวน 10,000 บาท เพื่่�อลดทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้วตอนจััดตั้้�งบริิษััท
ตารางที่่� 2 งบแสดงฐานะการเงิิน
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่

% เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

รายได้รวม

23,740

29,822

-20.39%

ค่าใช้จ่ายรวม

23,365

28,360

-17.62%

279

1,023

-72.73%

กำ�ไรสุทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายได้้รวม
รายได้้รวมของ SEG สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ลดลงจำำ�นวน 6,082 ล้้านบาท มาจากการ
ลดลงของรายรัับรวมจากธุุรกิิจประกัันชีีวิิต  เนื่่�องจากการลดลงของเบี้้�ยประกัันชีีวิิตที่่�ถืือเป็็นรายได้้จำำ�นวน 6,392 ล้้านบาทจากการลดลงของ
เบี้้�ยประกัันรัับปีีแรก และปีีต่่ออายุุของกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตประเภทชำำ�ระเบี้้�ยครั้้�งเดีียว ผ่่านช่่องทางธนาคาร
	ค่่าใช้้จ่่ายรวม
ค่่าใช้้จ่่ายรวมของ SEG สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด 31 ธัันวาคม 2562 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ลดลงจำำ�นวน 4,996 ล้้านบาท มาจากการ
ลดลงของเงิินสำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะยาว จากการรัับประกัันภััยประเภทชำำ�ระเบี้้�ยครั้้ง� เดีียวจากธุุรกิิจประกัันชีีวิต 
ิ จำำ�นวน
6,447 ล้้านบาท  
	กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรสุุทธิิของ SEG สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 279 ล้้านบาท และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เท่่ากัับ 1,023
ล้้านบาทลดลงจำำ�นวน 744 ล้้านบาท
การลดลงของกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีีสิ้น้� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 สาเหตุุหลัักเกิิดจากการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิจากธุุรกิิจ
ประกัันภััย จำำ�นวน 941 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นผลจากการรัับประกัันภััยประเภทรถยนต์์เป็็นส่่วนใหญ่่ โดยที่่�บริิษััทสามารถควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายในการ
ดำำ�เนิินงานให้้ลดลงจากปีีที่่�แล้้วได้้ จำำ�นวน 218 ล้้านบาท
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1. นายเจริญ สิริวัฒภักดี
ประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

76

อายุ
(ปี)

 ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

คุณวุฒิการศึกษา
281,103,971
(37.38)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
 คู่สมรส 
คุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
 บิดา นางอาทนิ นั ท์
พีชานนท์
กรรมการ,
นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร

บริษัท สิริวนา จำ�กัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
/ ประธานกรรมการ
บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2560 - ปัจจบุ นั
2560 - ปัจจบุ นั
2540 – ปัจจบุ นั
2560 – ปัจจบุ นั
2559 – ปัจจบุ นั
2556 – ปัจจบุ นั
2556 – ปัจจบุ นั
2549 – ปัจจบุ นั
2546 – ปัจจบุ นั
2544 – ปัจจบุ นั
2545 – ปัจจบุ นั
2544 – ปัจจบุ นั
2530 – ปัจจบุ นั

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 

บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำ�กัด

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด (มหาชน)

เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

2560 - ปัจจบุ นั

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง

ก.ค. 2561 – ปัจจบุ นั ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

ผลิต จำ�หน่าย และให้บริการต่างๆ
บริษัทลงทุนและให้กู้ยืม

บริษัทลงทุนและให้กู้ยืม

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

บริษัทลงทุนและให้กู้ยืม

ผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ให้เช่า

ห้างสรรพสินค้า

Holding Company

Holding Company

ธุรกิจลีสซิ่ง

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

Holding Company

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการคนที่ 1

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

77

อายุ
(ปี)

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
 Director Accreditation Program (DAP)
2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 Director Accreditation Program (DAP)
2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

281,103,971
(37.38)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

 คู่สมรส นายเจริญ
สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
 มารดา นางอาทนิ นั ท์
พีชานนท์
กรรมการ ,
นายฐาปน  
สิริวัฒนภักดี
กรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด
บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด

 ส.ค.61 -ปัจจุบัน รองประธานรรมการ
รองประธานรรมการ
รองประธานรรมการ
รองประธานรรมการ
รองประธานรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
/ รองประธากรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
บริหารคนที่ 1
รองประธานรรมการ
รองประธานรรมการ
รองประธานรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2540 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิรามาธิบดี

ศิริราชมูลนิธิ

มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทแสงโสม

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กัด

เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ม.ค. 61-ปัจจุบัน รองประธานรรมการ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

บริษัทลงทุนและให้กู้ยืม

ผลิต จำ�หน่าย และให้บริการต่างๆ

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ให้เช่า
ผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์
เครื่องดื่ม

ห้างสรรพสินค้า

Holding Company

ธุรกิจลีสซิ่ง

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

Holding Company

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง

ก.ค. 61 – ปัจจบุ นั รองประธานรรมการ
คนที่ 1
ม.ค. 61-ปัจจุบัน รองประธานรรมการ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

329

330

63

58

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการคนที่ 2/
ประธานกรรมการกำ�กับ
ดูแลบรรษัทภูบาล

4. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 Director Certification Program (DCP)
155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

 ปริญญาเอก Finance, University of
Mississippi, USA
 ปริญญาโท Finance, Marshall
University, USA
 ปริญญาตรี Business Management,
Boston University, USA
 Director Certification Program (DCP)
3/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

2557 – 2558

หน่วยงานของรัฐ

ธนาคาร

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำ�มันปิโตรเลียม

ธุรกิจการบิน

ส่วนราชการ สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ผลิตไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
พลังงาน
ธุรกิจการบิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
ที่ปรึกษา

2558- ปัจจุบัน
2556- ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำ�กัด

เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จำ�กัด
บริษทั ไทคอน อนิ ดัสเทรียล คอนเน็คชัน่  จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำ�กัด

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำ�กัด

กรรมการ

2557- ปัจจุบัน

บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด
กรรมการ

บริษัท เอส โซฟิน จำ�กัด

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

Holding company

ให้บริการศูนย์ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม

ห้างสรรพสินค้า
ให้บริการธุรกิประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย
ผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ให้เช่า

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้พื้นที่เช่า

ให้พื้นที่เช่า

ธุรกิจลีสซิ่ง
การพัฒนาเทคโนโลยีในกับบริษัทต่างๆ ใน
เครือ TCC และ SEG
ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
ให้บริการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตใน
กลุ่ม TCC
สถานฝึกอบรมในกลุ่มบริษัท TCC

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

Holding company

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท จำ�กัด (มหาชน)

2559- ปัจจุบัน

2561- ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

2557 – 2558
ปี 2557

รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

2557 – 2558

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

2558 – 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ

2559 – 2560

ประเภทธุรกิจ
Holding Company

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รองประธานกรรมการคนที่ 2
ก.ค. 61 – ปัจจบุ นั ประธานกรรมการกำ�กับ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
ดูแลบรรษัทภิบาล
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ช่วงเวลา

2556 - 2557
 คูส่ มรส นางอาทนิ นั ท์  
พีชานนท์ 		
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน
กรรมการ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร

48

45

5. นางอาทินันท์ พีชานนท์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโส

6. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ/
กรรมการกำ�กับดูแล
บรรษัทภิบาล

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัด
การโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร 
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Director Accreditation Program (DAP)
2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยบอสตัน
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Accreditation Program (DAP)
10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Director Certification Program (DCP)
3/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Finance for Non-Finance Director (FN)
10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)
 บุตร นายเจริญ
สิริวฒ
ั นภักด,ี
คุณหญงิ วรรณา
สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
 คู่สมรสของ
นายโชติพัฒน์
พีชานนท์
กรรมการ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร

บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2559- ปัจจุบัน
2557- ปัจจุบัน
2558- ปัจจุบัน
2556- ปัจจุบัน

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ

2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน

Fraser and Neave, Limited

ก.พ. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ

ประธานกรรมการ
ก.พ. 54 - ปัจจุบัน บริหาร
รองประธานกรรมการ
มี.ค. 58 – ปัจจุบัน คนที่ 3
รองประธานกรรมการ
ก.ย. 54 – มี.ค. 58 คนที่ 4
ประธานกรรมการ
ม.ค. 60 – ปัจจุบัน บริหาร
รองประธานกรรมการ
ก.ย. 54 – ม.ค. 60 บริหาร คนที่ 1

ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
และสิ่งพิมพ์
กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และจัด
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และจัด
จำ�หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ม.ค. 49 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

อ้ �ำ นวย
ม.ค. 51 – ปัจจุบัน กรรมการผู
การใหญ่

ธุรกิจลีสซิ่ง

ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด

Holding Company

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ให้พื้นที่เช่า

ให้บริการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตใน
กลุ่ม TCC
สถานฝึกอบรมในกลุ่มบริษัท TCC

ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

กรรมการ/
ก.ค. 61 – ปัจจบุ นั กรรมการกำ�กับดูแล
บรรษัทภิบาล
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำ�กัด

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำ�กัด

บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด

Holding Company

ธุรกิจลีสซิ่ง

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

Holding Company

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด

ตำ�แหน่ง

กรรมการ/ กรรมการ
บริหาร/ กรรมการ
ก.ค. 61 – ปัจจบุ นั สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโส
กรรมการ/รองประธาน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธาน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธาน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

331

332

56

63

7. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
/กรรมการบริหารความเสี่ยง
/กรรมการกำ�กับดูแล
บรรษัทภิบาล

8. นายอภิชัย บุญธีรวร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาลัยวิชินตัน
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวัทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 Director Accreditation Program (DAP)
17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Director Certification Program (DCP)
53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Advance Audit Committee Program
8/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์,
Ohio State University, USA
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์,
Ohio State University, USA
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Director Certification Program (DCP)
75/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

2558 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2559 – ปัจจุบัน

ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด

บริษัท คอนเซพแลนด์ 5 จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (
มหาชน)
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จำ�กัด

บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำ�กัด

อสังหาริมทรัพย์
การให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และ
อสังหาริมทรัพย์อื่นขายอสังหาริมทรัพย์
ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าภายใน
บ้้าน เช่่น พััดลม ตู้้�เย็็น ปั๊๊�มน้ำำ��

ให้พื้นที่เช่า

สถานฝึกอบรมในกลุ่มบริษัท TCC

ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

ธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จำ�กัด

Holding Company

ธุรกิจลีสซิ่ง
ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

Holding Company

ธุรกิจลงทุน

การจัดพิมพ์จำ�หน่ายหรือเผยแพร่ตำ�รา
เรียนพจนานุกรมและสารานุกรมลงบนสื่อ
ต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
Investment Holding

การจัดการการลงทุน

บริการให้คำ�ปรึกษาทางธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน กระทรวงการคลัง
เศรษฐกิจการคลัง

2557 – 2558
2554 – 2557
กรรมการ/ กรรมการ
บริหาร /
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/รองประธาน
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธาน
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธาน
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

2558 - 2561

ก.ค. 61 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

พ.ย. 55 – ปัจจุบัน กรรมการ
InterBev Investment Limited
กรรมการ/ กรรมการ
บริหาร/ กรรมการ
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน บริหารความเสี่ยง/
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการกำ�กับดูแล
บรรษัทภิบาล

มี.ค. 56 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited

ก.ค. 50 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม.ย. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ
เม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด
พ.ย. 60 – ปัจจุบัน /ประธานกรรมการ
(มหาชน)
บริหาร

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

67

74

66

9. พลตำ�รวจเอกเจตน์
มงคลหัตถี
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

10. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

11. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Postgraduate Diploma,
North London Polytechnic
 Director Accreditation Program (DAP)
103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Advanced Bank Management, Asian
Institute of Management, Philippines
 Financial Leadership Program, The
Wharton School, University of
Pennsylvania
 Director Certification Program (DCP)
127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Company Secretary Program 18/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Advance Audit Committee Program
32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

 ปริญญาโท นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
 Director Accreditation Program (DAP)
17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Director Certification Program (DCP)
8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Advance Audit Committee Program
14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Finance for Non-Finance Director (FN)
30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ

2556 - ปัจจุบัน

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน
สตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน)
ตรวจสอบ

2557 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด 

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจลีสซิ่ง

ธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

2557 – ปัจจุบัน

Holding Company

ธุรกิจลีสซิ่ง
ธนาคาร

ธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด 
Cambodian Commercial Bank, Royal
Kingdom of Cambodia

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

Holding Company

กรรมการอิสระ/
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

มิ.ย. 61 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

2560 – ปัจจุบัน

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ให้เช่ารถยนต์

บริการรับเหมาก่อสร้าง

การก่อสร้าง

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

Holding Company

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

Holding Company

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

เม.ย.42 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
เม.ย.42 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
พ.ย.55 -  ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ลีซ อิท จำ�กัด (มหาชน)
/ กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ
ก.ค. 61 – ก.พ. 62 ตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

333

334

64
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12. นางกุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำ�กับดูแล
บรรษัทภิบาล

13. นางสาวรุง้ ทอง
จินตนามาลากิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์
ฟอร์เมชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
University of North Carolina
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาเอก การเงิน,
University of Pittsburgh
 ปริญญาโท การเงิน,
WVA University
 ปริญญาตรีการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Director Certification Program (DCP)
0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 Advance Audit Committee Program
29/2552  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

กรรมการ

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ เหรัญญิก
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ธุรกิจขนส่ง

United Thai Shipping Corp Ltd.

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
มูลนิธิสยามกัมมาจล

บริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัท ดิเอราวัณกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ค. 2561 มิ.ย. 2562

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

Luxasia (Siam) Company Limited

กรรมการ
กรรมการ/ ประธาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย วาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธาน
2537 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่
ต.ค 62 – ปัจจุบัน บริหารฝ่ายกลยุทธ์ บริษทั เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
และทรานฟอร์เมชั่น

2558 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

ธุรกิจการบิน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)

Distributor

Holding Company

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ชุดนอน และเสื้อผ้า

มูลนิธิ

หลักทรัพย์

หลักทรัพย์

สมาคม

โรงแรม

สมาคม

องค์กรมหาชน

มูลนิธิ

ธุรกิจธนาคาร

ธุรกิจการเงินและธนาคาร

Holding Company

Holding Company

ธุรกิจความงาม

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
และพิจารณาค่าตอบแทน

2561 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
2557 - 2560
กรรมการตรวจสอบ
2556 - 2559
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2556 - 2558
กรรมการรองผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
ก.พ. 62 – ปัจจบุ นั ตรวจสอบ/ กรรมการ
กำ�กับดูแลบรรษัท
ภิบาล
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ 
University of North Carolina
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

50
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15. นายไตรรงค์ บุตรากาศ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน

16. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

 ปริญญาโท MS(CIS) Computer
Information System
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี BBA (Accounting)
   มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6046
 Director Certification Program (DCP)
131/2553
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Campbell
University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

57

คุณวุฒิการศึกษา

14. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฎิบัติการ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจประกันภัย

บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ

2558 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน

บริษัท เจนเทิลแอนด์เนเชอรัล จำ�กัด

บริษัท โฟร์สปูน จำ�กัด

บริษัท เอส โซฟิน จำ�กัด

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
CFO
ผู้จัดการสาขา
บริษัท เอซไอเอ็นเอโอเวอร์ซีส์ จำ�กัด 
ประเทศไทย และ CFO
2559 – 2560
2548 - 2559

กรรมการ

2561-ปัจจุบัน

บริษัท เอส โซฟิน จำ�กัด

กรรมการ

2561-ปัจจุบัน

บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จำ�กัด

รองประธานเจ้าหน้าที่
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน บริหารฝ่ายการเงินและ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
สนับสนุนธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ

ธุรกิจประกันภัย

ให้พื้นที่เช่า
การพัฒนาเทคโนโลยีในกับบริษัทต่างๆ ใน
เครือ TCC และ SEG
ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจประกันภัย

Holding Company

จำ�หน่ายเค้ก กาแฟ ชา
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นำ�เข้าและส่งออกเพื่อ
สุขภาพและความงาม

Holding company
การพัฒนาเทคโนโลยีในกับบริษัทต่างๆ ใน
เครือ TCC และ SEG

Holding Company

Holding Company

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

บริการสำ�รวจภัย

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจประกันภัย

Holding Company

ประเภทธุรกิจ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2561-ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ
Director – Treaty
2555 - 2556
Reinsurance
รองประธานเจ้าหน้าที่
ก.ค. 61 – ปัจจุบัน บริหารฝ่ายกลยุทธ์
และการวางแผน
มิ.ย. 61 – ปัจจุบัน กรรมการ

2558-ปัจจุบัน

ก.ค. 61 - ก.ย. 62 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการ
2556 - ก.ค. 61 ผู้จัดการ 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

รองประธานเจ้าหน้าที่
ก.พ. 62 - ปัจจบุ นั บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

335

336

38
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17. นางพชร อัมพรไพศาลกิจ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ 
ฝ่ายบัญชี

18. นางสาวสุภาภรณ์  
โรจนอมรชัย
เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

 ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice
for Corporate Secretaries)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Ad
vances for Corporate Secretaries)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการส่ง
เสริมการขายและการ
จัดกิจกรรม
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม
และส่งเสริมการขาย

2558 – 2560  

2550 - 2555

2556 – 2558  

เลขานุการบริษัท

2560 – 2562  

พ.ย. 62 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

มี.ค. 62 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ 
ฝ่ายบัญชี
ก.ค. 61 – ก.พ. 62 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
เม.ย. 59 – ม.ิ ย. 61 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ 
ฝ่ายบัญชี
ต.ค. 58 – มี.ค. 59 ผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายบัญชี

ช่วงเวลา

ธุรกิจลีสซิ่ง
ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์
และทางการแพทย์

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด 
บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ จำ�กัด (สาขา
ประเทศไทย)

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำ�กัด 
(มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำ�กัด 
(มหาชน)

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

Holding Company

ธุรกิจที่ปรึกษาวิศวกรรมแบบครบวงจร

Holding Company

จำ�หน่ายและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

บริษัท ชาร์ป โซล่าร์ โซลูชั่น เอเชีย จำ�กัด

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

Holding Company

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

       

BOD =
ID
=
AC =
EB =
หมายเหตุ

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

BOD
BOD
BOD / CGC
BOD / EB / NRC
BOD / EB / NRC
BOD / CGC
BOD / RMC / EB / CGC
BOD / EB / NRC
BOD (ID) / RMC
BOD (ID) / AC
BOD(ID) / AC / RMC
BOD (ID) / AC / CGC
-

ตำ�แหน่งใน SEG
BOD
BOD
BOD / RMC / IC / EB
BOD / IC / EB
BOD
BOD / IC / EB
BOD (ID)
BOD / RMC
BOD / RMC
BOD
-

ตำ�แหน่งใน SELIC
BOD
BOD
BOD / IC / EB
BOD / IC / EB
BOD
BOD / IC / EB
BOD (ID)
BOD / RMC
BOD / RMC
BOD
BOD / RMC / IC / EB
-

ตำ�แหน่งใน SEIC

กรรมการ
RMC = กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
IC
= กรรมการลงทุน
กรรมการตรวจสอบ
NRC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
SPC4 = กรรมการนโยบายและกลยุทธ์
1
: นายหลักชัย  สุทธิชูจิต  ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
2
นางสาวอรวรรณ วรปัญญา  ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562
3
นายวิศิษฐ์ โทนุสิน เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562
4
นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่ที่ 13 กันยายน 2562
5
อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 วันที่  8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1.คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์  
2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
นางอาทินันท์ พีชานนท์
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายอภิชัย บุญธีรวร
พลตำ�รวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นางกุลภัทรา สิโรดม
นายสนิท วรปัญญา
นายหลักชัย สุทธิชูจิต1
นางสาวอรวรรณ วรปัญญา2
นายไตรรงค์ บุตรากาศ
นายอานนท์ ชนไมตรี
นายวิศิษฐ์ โทนุสิน3
นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา4
นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์
นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ 

รายชื่อ
BOD / NRC / SPC / IC / EB
BOD / SPC / RMC / EB
BOD / IC
BOD / IC
BOD / SPC / RMC / EB
BOD / AC / NRC
BOD / AC / NRC / RMC
BOD / AC / NRC

ตำ�แหน่งใน TIC

ตารางสรุปการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
BOD
BOD
BOD / EB
BOD / EB
BOD
BOD / RMC / EB
BOD / RMC
BOD / RMC
BOD
-

ตำ�แหน่งใน SECAP

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

337

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด  (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นตามมติิของคณะกรรมการบริิษััท
ประกอบด้้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่่าน คืือ พลตำำ�รวจเอกเจตน์์ มงคลหััตถีี เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโยธิิน พิิบููลย์์เกษตรกิิจ และ
นายผดุุงเดช อิินทรลัักษณ์์ เป็็นกรรมการตรวจสอบ และเมื่่อ� วัันที่่� 25 มีีนาคม 2562 นางกุุลภััทรา สิิโรดม ได้้รับั การแต่่งตั้ง้� เป็็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทนพลตำำ�รวจเอกเจตน์์ มงคลหััตถีี ซึ่่�งกรรมการ ทั้้�ง 3 ท่่าน ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริิษััท โดยมีี
นายวิิชาญ อััศวรัังสีี ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบภายในของบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
ที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท และตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�หนดโครงสร้้างและกระบวนการทำำ�งานที่่�เป็็นระบบ การสอบทานให้้บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพยงพอ และมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 11 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าประชุุมครบองค์์ประชุุมทุุกครั้้�ง และ
มีีวาระการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�สอบบััญชีีมีีความเป็็นอิิสระในการได้้รัับข้้อมููล การ
ตรวจสอบข้้อมููลที่่�มีสาร
ี ะสำำ�คััญในการจััดทำำ�งบการเงิิน รวมทั้้�ง ได้้มีการปร
ี
ะชุุมร่่วมกัันกัับคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ย่่อย 1 ครั้้ง� เพื่่อ�
รัับทราบ และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในหลัักการทำำ�งาน และภาพรวมของประเด็็นต่่าง ๆ จากการตรวจสอบของบริิษััทย่่อย โดยสรุุปสาระ
สำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาส และประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณารายงานทางการเงิิน การเปิิดเผยข้้อมููลประกอบงบการเงิิน นโยบายการบััญชีี และการประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งได้้
พิิจารณาคำำ�อธิิบาย การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทำำ�งบการเงิินเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
กฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างพีียง
พอและเป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ใช้้งบการเงิิน โดยผู้้�สอบบััญชีีได้้สอบทาน และตรวจสอบแล้้ว ให้้ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
2. การสอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานผลการประเมิินระบบการควบคุุม
ภายในที่่�สำำ�นัักตรวจสอบภายในได้้รายงานทุุกไตรมาส พบว่่า ระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีที่่�รายงานว่่าไม่่พบประเด็็นปััญหาหรืือข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของบริิษััท
ส่่วนการกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี การปฏิิบััติิงานตามแผน
ผลการตรวจสอบของสำำ�นัักตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจำำ�ปีีของบริิษัทั ย่่อย การปฏิิบััติิตามนโยบาย
ระเบีียบบริิษัทั ที่่�กำำ�หนดไว้้โดยเคร่่งครััด รวมถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การดููแลทรััพย์สิิ์ น การป้้องกัันและลดข้้อผิิดพลาดความ
เสีียหาย การรั่่�วไหล หรืือการทุุจริิต เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี มีการป
ี
ฏิิบััติิงานที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และ
ระเบีียบของบริิษััท
3. การสอบทานรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบตามที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กัับ ตลาดทุุน และหน่่วยงานอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด  โดยรายการที่่�เป็็นรายการเกี่่�ยวโยงหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์จะต้้องนำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่่�อพิิจารณา ให้้ความเห็็นชอบก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาต่่อไป ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายบริิหารได้้รายงานความเคลื่่�อนไหว
ของรายการต่่างๆต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นรายไตรมาส  และเปิิดเผยให้้ถููกต้้องตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. การสอบทานการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบาย การกำำ�กัับดููแล และจรรยา
บรรณของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้การกำำ�กัับดููแล ได้้มีการ
ี เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส และปฏิิบััติิตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น การสอบทานนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย จริิยธรรมทางธุุรกิิจและการถ่่วงดุุลของผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท ได้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิ
5. การพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2562 โดยพิิจารณาจากประสบการณ์์ ความรู้้�  ความสามารถ  ความอิิสระ และค่่าสอบบััญชีีที่่�สมเหตุุสมผล
เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทขออนุุมััติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในปีี 2562 และได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด  โดย
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คุณโชคชัย ง�มวัุฒ้กัุล ผู้ส์อบบัญชีริับอนุญ�ตั้ทะเบียนเลขที� 9728 และ/หริือคุณช�ญชัย ส์กัุลเกั้ดิ้ส์้น ผู้ส์อบบัญชีริับอนุญ�ตั้ทะเบียนเลขที�
6827 และ/หริือ คุณพื่ริริณท้พื่ย์ กัุลส์ันตั้้ธุำ�ริงค์ ผู้ส์อบบัญชีริับอนุญ�ตั้ทะเบียนเลขที� 4208 เป็็นผู้ส์อบบัญชีของบริิษััท
คณะกัริริมกั�ริตั้ริวัจำส์อบ ไดิ้้ให้ควั�มส์ำ�คัญดิ้้�นกั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริ กั�ริควับคุมภ�ยใน และกั�ริบริิห�ริควั�มเส์ี�ยงอย่�งตั้่อเน่�อง
ไดิ้้ป็ฏิ้บัตั้้หน้�ที�อย่�งอ้ส์ริะโดิ้ยใช้ควั�มริู้ควั�มส์�ม�ริถุ และควั�มริะมัดิ้ริะวัังริอบคอบ กั�ริให้ควั�มเห็นในเชิงส์ริ้�งส์ริริค์เพื่่�อเป็็นป็ริะโยชน์ตั้่อผู้
มีส์่วันไดิ้้เส์ียอย่�งเท่�เทียมกััน คณะกัริริมกั�ริตั้ริวัจำส์อบมีควั�มเห็นวั่� ริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของบริิษััทมีควั�มถุูกัตั้้องเชื�อถุ่อไดิ้้ มีกั�ริเป็ิดิ้เผย
ข้อมูลที�เพื่ียงพื่อ มีกั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริที�ดิ้ี มีกั�ริควับคุมภ�ยในที�เพื่ียงพื่อเหม�ะส์มและมีป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่ ริวัมทั�งมีกั�ริป็ฏิ้บัตั้้ตั้�มกัฎหม�ย
ริะเบียบ ข้อบังคับที�เกัี�ยวัข้องกัับกั�ริดิ้ำ�เน้นธุุริกั้จำของบริิษััท
ในน�มของคณะกัริริมกั�ริตั้ริวัจำส์อบ

(น�งกัุลภัทริ� ส์้โริดิ้ม)
ป็ริะธุ�นกัริริมกั�ริตั้ริวัจำส์อบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในคณะกรรมการบริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด  (มหาชน) (“บริิษััท”) ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทนขึ้้�นในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2562 เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2562 ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยมีี
นายโชติิพััฒน์์ พีชี านนท์์ เป็็นประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน นางอาทิินัันท์์ พีชี านนท์์ และนายอภิิชััย บุุญธีีรวร เป็็นกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และมีีนางสาวสุุภาภรณ์์ โรจนอมรชััย ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิษััทในการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของบริิษััท โดยอาจกำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการต่่างๆ
ที่่�เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎหมาย และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง  ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนรวมถึึง
1. กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีการ
ี ในการสรรหากรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการของบริิษัทั เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท รวมทั้้�งคััดเลืือกและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและเป็็นไปตามที่่�ระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ กรรมการชุุดย่อ่ ยที่่�ได้้รับั มอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ
ของบริิษััท และผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2. ดููแลให้้คณะกรรมการบริิษัทั มีีขนาดและองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับองค์์กร รวมถึึงมีีการปรับั เปลี่่�ยนให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริิษััทจะต้้องประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในด้้านต่่างๆ
3. ดููแลให้้กรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
4. พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่น่� ที่่�ให้้แก่่กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
และกำำ�หนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่น่� ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ที่่ชั� ดั เจนและโปร่่งใสให้้แก่่ผู้้�บริิหารอื่่น� ๆ เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์โดยคณะกรรมการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
5. กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� เป็็นแนวทาง
ในการพิิจารณาประเมิินผลงานโดยคณะกรรมการบริิษััท และพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและ
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง การบริิหารจััดการเพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและกลยุุทธ์์องค์์กร รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มมููลค่่า
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวประกอบการพิิจารณาในการประเมิินผล
6. เปิิดเผยนโยบายเกี่่�ยวกัับการพิิจารณาค่่าตอบแทนและค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่างๆ รวมถึึงจััดทำำ�รายงานการพิิจารณาค่่าตอบแทน
และความเห็็นของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
7. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการวางแผนและดำำ�เนิินการสรรหาผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารของบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการวางแผนและ
เตรีียมความพร้้อมบุุคลากรในตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท ประกอบด้้วยบุุคคลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทมีี
ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีคี วามตั้ง้� ใจและมีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สามารถอุุทิิศเวลา
ให้้กัับบริิษััทได้้อย่่างเพีียงพอและเอาใจใส่่ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบของตน
ในนามของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

(นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานของคัณะกรรมการกำากับดูแลี่บรรษัที่ภิบาลี่
ดิ้้วัยควั�มตั้ริะหนักัถุ่งควั�มส์ำ�คัญกั�ริกัำ�กัับดิู้แลให้บริิษััทและบริิษััทย่อยมีกั�ริป็ฏิ้บัตั้้ตั้�มกัฎหม�ย กัฎเกัณฑ์์ ข้อบังคับ ม�ตั้ริฐ�น
แนวัป็ฏิ้บัตั้้ที�บังคับใช้กัับธุุริกัริริมตั้่�งๆ ริวัมถุ่งบทบัญญัตั้้เกัี�ยวักัับกั�ริกัำ�กัับดิู้แลที�ดิ้ีตั้�มหลักัธุริริม�ภ้บ�ล คณะกัริริมกั�ริบริิษััท เคริือไทย
โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััดิ้ (มห�ชน) (“บริิษััท”) ไดิ้้แตั้่งตั้ั�งคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล ตั้�มมตั้้กั�ริป็ริะชุมคณะกัริริมกั�ริบริิษััท คริั�งที� 5/2562
เม่�อวัันที� 9 ส์้งห�คม 2562 เพื่่�อทำ�หน้�ที�กัำ�หนดิ้นโยบ�ยและแนวัป็ฏิ้บัตั้้ ตั้ลอดิ้จำนกัำ�กัับดิู้แลให้กั�ริดิ้ำ�เน้นง�นบริริลุผลส์ำ�เริ็จำตั้ริงตั้�ม
วััตั้ถุุป็ริะส์งค์ภ�ยใตั้้กั�ริกัำ�กัับดิู้แลที�ดิ้ีตั้�มหลักัธุริริม�ภ้บ�ล
คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล ป็ริะกัอบดิ้้วัยกัริริมกั�ริบริิษัทั จำำ�นวัน 4 ท่�น โดิ้ยมี น�ยอ�ริีพื่งศ์ ภูช่ อุม่ เป็็นป็ริะธุ�นกัริริมกั�ริ
กัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล น�ยฐ�ป็น ส์้ริิวััฒนภักัดิ้ี น�งกัุลภัทริ� ส์้โริดิ้ม และน�ยส์มชัย ส์ัจำจำพื่งษั์ เป็็นกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล และ
มีน�งส์�วัวัิริณ
ิ ฐ์ เจำริิญวััย ผูช้ วั่ ยผูจำ้ ดิ้ั กั�ริ ส์ำ�นักัเลข�นุกั�ริบริิษัทั ทำ�หน้�ทีเ� ป็็นเลข�นุกั�ริคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล ทัง� นี� อำ�น�จำ
หน้�ที� และควั�มริับผ้ดิ้ชอบของคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ลมีดิ้ังนี�
1. เส์นอนโยบ�ยเกัี�ยวักัับหลักับริริษััทภ้บ�ลและควั�มริับผ้ดิ้ชอบตั้่อส์ังคมของบริิษััทและบริิษััทในเคริือตั้่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััท
2. กัำ�กัับดิู้แลกั�ริป็ฎ้บัตั้้ง�นของบริิษััทให้เป็็นไป็ตั้�มหลักับริริษััทภ้บ�ลของส์ถุ�บันกัำ�กัับ เช่น ส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและ
ส์่งเส์ริิมกั�ริป็ริะกัอบธุุริกั้จำป็ริะกัันภัย (คป็ภ.) ธุน�ค�ริแห่งป็ริะเทศไทย และส์ำ�นักัง�นคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพื่ย์และตั้ล�ดิ้หลักัทริัพื่ย์
3. กัำ�กัับดิู้แลให้บริิษััทและบริิษััทย่อย ป็ฏิ้บัตั้้ตั้�มกัฎหม�ย กัฎเกัณฑ์์ ข้อบังคับ ม�ตั้ริฐ�นในกั�ริป็ริะกัอบธุุริกั้จำ ม�ตั้ริฐ�นในวัิช�ชีพื่
และนโยบ�ยดิ้้�นกั�ริป็ฏิ้บัตั้้ตั้�มกัฎเกัณฑ์์ (Compliance Policy) โดิ้ยผ่�นส์ำ�นักักัำ�กัับดิู้แลกั�ริป็ฏิ้บัตั้้ง�น
4. ส์อบท�นให้บริิษัทั มีริะบบกั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั�ริป็ฏิ้บตั้ั ตั้้ �มกัฎเกัณฑ์์ (Compliance) และกั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริ (Good Governance)
ที�มีป็ริะส์้ทธุ้ภ�พื่ และมีควั�มเป็็นอ้ส์ริะ
5. จำัดิ้ให้มีบทบัญญัตั้้เกัี�ยวักัับจำริริย�บริริณในกั�ริดิ้ำ�เน้นธุุริกั้จำเพื่่�อเป็็นแนวัท�งป็ฏิ้บัตั้้ที�ดิ้ีส์ำ�หริับกัริริมกั�ริ ผู้บริิห�ริและพื่นักัง�น
ของบริิษััทและบริิษััทในกัลุ่มธุุริกั้จำฯ และนำ�เส์นอตั้่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพื่่�อพื่่จำ�ริณ�อนุมัตั้้
6. ทบทวันหลักักั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริและกั�ริป็ฏิ้บตั้ั ตั้้ �มหลักักั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริของบริิษัทั อย่�งส์มำ��เส์มอ เพื่่อ� ให้ส์อดิ้คล้องกัับ
แนวัท�งป็ฏิ้บตั้ั ข้ องส์�กัลและข้อเส์นอแนะของหน่วัยง�นกัำ�กัับดิู้แลตั้่�งๆ ริวัมถุ่งพื่่จำ�ริณ�ผลกั�ริป็ริะเม้นดิ้้�นกั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริของบริิษัทั
โดิ้ยหน่วัยง�นภ�ยนอกั เพื่่�อเส์นอแนะแนวัท�งพื่ัฒน�หลักักั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริของบริิษััทตั้่อคณะกัริริมกั�ริบริิษััทเพื่่�อพื่่จำ�ริณ�อนุมัตั้้
7. ดิู้แลตั้้ดิ้ตั้�มกั�ริป็ฏิ้บัตั้้ง�นของกัริริมกั�ริและฝ่�ยจำัดิ้กั�ริให้เป็็นไป็ตั้�มหลักักั�ริกัำ�กัับดิู้แลกั้จำกั�ริที�ดิ้ี
ทั�งนี� คณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ลของบริิษััท ป็ริะกัอบดิ้้วัยบุคคลที�ไดิ้้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�งจำ�กัคณะกัริริมกั�ริบริิษััทมีควั�มริู้
ควั�มส์�ม�ริถุ และป็ริะส์บกั�ริณ์ที�เป็็นป็ริะโยชน์ตั้่อกั�ริดิ้ำ�เน้นธุุริกั้จำ มีควั�มตั้ั�งใจำและมีจำริิยธุริริมในกั�ริดิ้ำ�เน้นธุุริกั้จำ ส์�ม�ริถุอุท้ศเวัล�ให้กัับ
บริิษััทไดิ้้อย่�งเพื่ียงพื่อและเอ�ใจำใส์่ในกั�ริป็ฏิ้บัตั้้หน้�ที�ตั้�มควั�มริับผ้ดิ้ชอบของตั้น
ในน�มของคณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล

(น�ยอ�ริีพื่งศ์ ภู่ชอุ่ม)
ป็ริะธุ�นกัริริมกั�ริกัำ�กัับดิู้แลบริริษััทภ้บ�ล
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รายงานของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััท บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงขึ้้�น โดย
กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีประสบการณ์์ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และได้้รับั การแต่่ง
ตั้้ง� จากคณะกรรมการบริิษัทั โดยมีีจำำ�นวนตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควร  ณ ปััจจุบัุ นั คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีจำำ�นวน 3 ท่่าน
ประกอบด้้วยบุุคคลดัังต่่อไปนี้้�
1. พลตำำ�รวจเอกเจตน์์ มงคลหััตถีี
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. นายสมชััย
สััจจพงษ์์
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายผดุุงเดช
อิินทรลัักษณ์์
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ในปีี 2562 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 1 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต
และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งระบุุไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงดัังนี้้�
1. กำำ�หนดนโยบายเพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาในเรื่่อ� งการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจฯ ซึ่่�งต้้องครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ รวมไปถึึงกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทยอมรัับได้้ (Risk Appetite) สำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เหมาะสม
2. วางกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ให้้สามารถประเมิิน ติิดตามผล และกำำ�กัับดููแลปริิมาณความ
เสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม   
3. ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายและระบบการบริิหารความเสี่่�ยง โดยรวมถึึงความมีีประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด
4. รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้เกิิดการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและหลััก
เกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด และแจ้้งให้้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรืือคณะกรรมการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และกำำ�กัับ
กิิจการทราบในสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและหลัักเกณฑ์์การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด
5. พิิจารณาอนุุมััติิหลัักเกณฑ์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยง รวมทั้้�งกลั่่�นกรองนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป
6. กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
		
ในนามของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
พลตำำ�รวจเอก
(เจตน์์ มงคลหััตถีี)
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อรายงานทางการเงิิน
บริิษััท เครืือไทย โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด  (มหาชน) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท และงบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
รวมถึึงสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจัดทำ
ั ำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ถืือปฏิิบััติิอยู่่�ใน
ประเทศไทย  โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ  ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวััง และประมาณการที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการ
จััดทำำ� รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของประกาศของสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ งบการเงิินดัังกล่่าวได้้ผ่า่ นการตรวจสอบและให้้ความเห็็นอย่่างไม่่มีเี งื่่อ� นไขจากผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตที่่�เป็็นอิิสระ
จึึงสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมาที่่�เป็็นจริิง โปร่่งใส่่ และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีและดำำ�รงไว้้ซึ่่�งระบบบริิหารความเสี่่�ยง  ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำำ�กัับ
ดููแลที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลทางการเงิินมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของ
บริิษััท ตลอดจนป้้องกัันมิิให้้เกิิดความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้�ง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ เป็็นผู้้�ดููแลคุุณภาพของรายงานทาง
การเงิิน ระบบควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) แล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในโดยรวมของบริิษัทั มีีความเพีียงพอ เหมาะสม  และสามารถให้้ความเชื่่อ� มั่่�น
อย่่างมีีเหตุุผลต่่อความเชื่่�อถืือได้้ของงบการเงิินของบริิษััทและงบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
		

นายเจริิญ  สิิริิวััฒนภัักดีี
(นายเจริิญ  สิิริิวััฒนภัักดีี)
ประธานกรรมการ

นายโชติิพััฒน์์  พีีชานนท์์
(นายโชติิพััฒน์์  พีีชานนท์์)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
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