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 ส่วนที่ 1 หนา้ 1 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของบริษทั 
 

 

 
บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “TQR”) ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) ในการ
ให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร ( Integrated Reinsurance Solution Provider ) ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา  
แก่ลูกค้า เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย 
(Facultative Reinsurance) ที่เหมาะสมที่สุดแก่คู่คา้ทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
ตลอดจนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จาก
ต่างประเทศและน ามาประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัตลาดประกันภยัของประเทศไทย และประสานงานใหคู้่คา้ของบรษิัทฯ สามารถ
ตกลงท าสญัญาประกนัภยัต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการท าประกนัภยัต่อไดอ้ย่างสมบรูณ์   
 
วิสัยทัศน ์พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 
วิสัยทัศน ์ 

 
: มุ่งมั่นในการเป็นผูน้  าดา้นการจดัหาประกันภยัต่อและการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยั  รวมไป

ถึงน าเสนอการพฒันาธุรกิจอย่างครบวงจร 
 

พันธกิจ : มุ่งเนน้ในการสรา้งความน่าเชื่อถือ ความไวว้างใจจากคู่คา้ ใหค้  าปรึกษา ที่ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้ในการจดัหาประกันภยัต่ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพฒันา
ธุรกิจประกนัภยัและการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน  
 

เป้าหมายและ 
กลยุทธก์ารด าเนิน
ธุรกิจ 

 

: เป้าหมายและกลยทุธใ์นการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
(1) ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ออกไปโดยการเพิ่มจ านวนคู่คา้ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง

บรษิัทประกนัภยัซึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยัต่อและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ  
(2) เพิ่มรูปแบบของสัญญาประกันภัยต่อส าหรบักรมธรรมรู์ปแบบใหม่ๆ ที่สอดคลอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงต่างๆ ที่มีมากขึน้ ในปัจจบุนัและอนาคต 
(3) ใหค้วามรูแ้ละใหค้  าปรกึษาแก่คู่คา้และ Stakeholders ของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดการพฒันา

ในธุรกิจประกนัภยัและการรบัประกนัภยัต่ออย่างยั่งยืน  
 

 
  

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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 ส่วนที่ 1 หนา้ 2 

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของบริษัทฯ คือการมีคณะผู้บริหาร และบุคคลากรที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณด์า้นอุตสาหกรรมการประกันภยัมาอย่างยาวนาน และมีความช านาญในธุรกิจรบัประกันภัยต่อกว่า 20 ปี การมี
ความสมัพนัธอ์นัดีของผูบ้ริหารของบริษัทฯ กับลกูคา้ หรือบริษัทประกันภยั (Cedant) และบริษัทรบัประกันภยัต่อ (Reinsurer) 
ทัง้ในและต่างประเทศ  
 

จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อ ซึ่งมีการแข่งขนักับบริษัทนายหนา้ประกันภยัต่อทัง้ในและต่างประเทศ 
ดงันัน้ กลยุทธส์ าคญัของบริษัท คือ การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากคู่แข่ง โดยมุ่งเนน้การวิเคราะหแ์ละพฒันา 
เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดผลิตภณัฑป์ระกันภยัต่อในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นการสรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่คู่คา้ในการต่อยอด
เพื่อสรา้งโอกาสใหแ้ก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดม้ีแนวคิดในการริเริ่มน านวัตกรรมใหม่ๆ  มา
ประยกุตใ์ชก้บัการท างานของบรษิัทฯ เพื่อส่งเสรมิการบรกิารของบรษิัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 
ดว้ยกลยทุธแ์ละแนวทางการบรหิารธุรกิจของผูบ้รหิารที่มีประสบการณ ์ประกอบกบัความรูค้วามสามารถของบคุลากรของบรษิทั
ฯ  จึงท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจในการจดัหาประกันภยัต่อที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ บรษิัทประกนัภยั (Cedant) 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถช่วยสนบัสนุนบริษัทประกันภยั ในการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยัรูปแบบ
ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการขายของบริษัทประกันภัย รวมถึงผู้เอาประกันภัยชาวไทยเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจ
นายหนา้ประกนัภยัต่อที่ครบวงจร และดว้ยคณุภาพในการให้บรกิารที่โดดเด่นท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัรางวลันายหนา้ประกนัภยัภยั
นิติบคุคลคณุภาพดีเด่นจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (“ส านกังาน คปภ.”) อย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2559 ถึงปี 2561 และปี 2563  

 

 

      ผูบ้ริหารของบริษัทฯ นางยุพเรศ พริิยะพนัธุ์ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เขา้รบัรางวลั “นายหนา้ประกนัภยันติิบคุคลคณุภาพดีเด่น” จากส านกังาน คปภ. ประจ าปี 2563  
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 ส่วนที่ 1 หนา้ 3 

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคญั 
บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) (“TQR”) (เดิมชื่อบริษัท ที คิว อาร ์รีอินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 
2555 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 5,000,000 บาท โดยมีนายชนะพันธุ ์พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพร
เกษม เหล่าฤทธิรตัน ์เป็นผูก้่อตัง้และผูบ้รหิารหลกั โดยมีครอบครวัพรรณนิภา (ประกอบดว้ย นายอญัชลิน พรรณนิภาและนางน
ภสันนัท ์พรรณนิภา) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ีก่อตัง้   
 
ผูบ้ริหารหลักของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ไดเ้ล็งเห็น
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกันภัยต่อ จึงมีความคิดที่จะให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร 
(Integrated Reinsurance Solution Provider ) เพื่อพฒันาอตุสาหกรรมการประกนัภยัต่อในประเทศ โดยการใหค้  าปรกึษา รว่ม
วิเคราะหแ์ละพัฒนากับคู่คา้(บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ)  ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
ประกนัภยัรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ และน ามาประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัตลาดประกนัภยัของประเทศไทยและประสานงานให้
คู่คา้ของบรษิัทฯ สามารถตกลงท าสญัญาประกนัภยัต่อกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
 
ดว้ยประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการใหบ้ริการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อที่มีประสิทธิภาพ จากบทบาทส าคญัในการ
เป็นตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการประกันภัยต่อ ทั้งในการประสานงาน เจรจา การให้ค าแนะน าในการท าสัญญา
ประกันภยัต่อ และการสรา้งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภยัและบริษัทรบัประกันภยัต่อ จึงท าใหคู้่คา้ของ
บรษิัทฯ  ไวว้างใจใหบ้รษิัทฯ เป็นตวักลางในการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่ออย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทัฯ 
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 ส่วนที่ 1 หนา้ 4 

ปี 2555 : ก่อตั้งบริษัทฯ และเร่ิมด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ 
วันที่  20 มีนาคม 2555 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ที คิว อาร ์รีอินชัวรร์ันส์ โบรคเกอร ์จ ากัด ด้วย 
ทุนจดทะเบียน 5.00 ลา้นบาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท บริษัทฯ ก่อตัง้โดยนายชนะพนัธุ์ 
พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ ซึ่งเป็นผู้บริหารหลักที่มี
ความสามารถและประสบการณใ์นวงการประกนัภยัมากกว่า 20 ปี โดยบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจ
ดว้ยการเป็นนายหนา้จดัหาประกนัภยัต่อใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยั 

ปี 2556 : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
วันที่  4 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 7.50 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 75,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ น าเงินเพิ่ม
ทนุดงักล่าวไปใชส้ าหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 

 การขยายตัวของการด าเนินธุรกิจ 
บรษิัทฯ มุ่งเนน้สญัญารบัประกนัภยัต่อส าหรบัการประกนัภยัรถยนตแ์บบสญัญา (Treaty) 

ปี 2558 : เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ท ีคิว อาร ์จ ากัด 
วันที่  19 ตุลาคม 2558 เปล่ียนชื่อจากบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด เป็น 
“บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั” 

: เปิดส านักงานใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดส านักงานใหญ่ บนพืน้ที่ชั้น 8 เนือ้ที่ 584 ตารางเมตร ภายในอาคารรุ่งโรจนธ์นกุล 
ถนนรชัดาภิเษก เขตหว้ยขวาง เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ 

: การขยายตัวของการด าเนินธุรกิจ 
บรษิัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้จดัหาประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative) 

ปี 2559 : ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น 
บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั “นายหนา้ประกนัภยันิติบคุคลคณุภาพดีเด่น” จากส านกังาน คปภ. เป็นปีที่ 1 

: เร่ิมด าเนินการสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ (การวิเคราะหแ์ละพัฒนา) 
บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้ส่วนงานวิเคราะหแ์ละพัฒนาขึน้  เพื่อสนับสนุนฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยท าหนา้ที่ในการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลึก เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยัรูปแบบใหม่ โดยใช้
ความรูค้วามเชี่ยวชาญในฐานะตัวกลางประสานงานระหว่างคู่คา้ และใช้ความรู ้ความเขา้ใจใน
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใหม่ซึ่งก่อให้เกิดความเส่ียง
ประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิเคราะหแ์ละพฒันาของบริษัทฯ นัน้ถือว่าเป็นกลยุทธส์ าคญัใน
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  (Competitive Advantage) ของบริษัทฯ  และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าใหแ้ก่กิจการ ของคู่คา้ของบริษัทฯ เป็นการสรา้งโอกาสในการท าธุรกิจของบริษัทฯ ไดอ้ย่าง
ยั่งยืน   

ปี 2560 : ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น 
บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล “นายหนา้ประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” จากส านักงาน คปภ. เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกนั 
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ปี 2561 
 

: บริษัทฯ สามารถจัดหาสัญญาประกันภัยต่อให้แก่คู่ค้า โดยบรรลุเป้าหมายมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยต่อกว่า 8,000 ล้านบาท 

: ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น 
บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั “นายหนา้ประกนัภยันิติบคุคลคณุภาพดีเด่น” จากส านกังาน คปภ. เป็นปีที่ 3 

ปี 2563 : ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อหลากหลายประเภท รวมถึงกรมธรรม์
ประกนัภยัไวรสัโคโรนา (COVID-19) ใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยัหลายราย  

 ขยายทมีรับประกันภัยต่อแบบพิเศษ (Specialty Insurance) 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อส าหรับประกันภัยแบบพิเศษ  โดยมีการ
แบ่งกลุ่มตามประเภทความคุม้ครอง ไดแ้ก่ สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มความรบัผิดตามกฎหมาย (Liability) 
อาทิ การประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance)  
การประกันภัยความรบัผิดวิชาชีพแพทย ์(Medical Malpractice Liability Insurance) สัญญาประกันภัย
ต่อกลุ่มการเงิน (Financial)  อาทิ การประกนัภยัเงินสด (Money Insurance) การประกนัสินเชื่อทางการคา้ 
(Trade Credit Insurance) สัญญาประกันภัยต่ออื่นๆ อาทิ  การประกันภัยไซเบอร ์(Cyber Insurance) 
การประกันภยัความเสียหายจากอาชญากรรม (Crime Insurance) การประกันภยัการก่อการรา้ยและภัย
ทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งตอ้งอาศยัผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญส าหรบัการจัดท า
สัญญาประกันภัยต่อประเภทนีโ้ดยเฉพาะ จึงจัดตัง้ทีมรบัประกันภัยต่อแบบพิเศษขึน้ เพื่อเสริมสรา้ง
ความแข็งแกร่งใหก้บัสายงานพฒันาธุรกิจและขยายขอบเขตการใหบ้ริการ พรอ้มกับเสริมจุดแข็งใหก้บั
บรษิัทฯ  

: จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  17 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
ด าเนินการดงันี ้
- แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั 
- เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 100.00 บาท เป็น 0.50 บาท 
- เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 107.50 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 7.50 ลา้นบาท เป็น 115.00 

ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 215 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งมี
รายละเอียดการจดัสรรดงันี ้
(1) หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 155.00 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering: RO) ซึ่งจดัสรรเรียบรอ้ยแลว้ ส่งผลใหท้นุช าระแลว้ของบรษิัทฯ เท่ากบั 85.00 
ลา้นบาท 

 (2)   หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 60.00 ลา้นหุน้ เพื่อการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้แรก (Initial 
Public Offering: IPO) โดยภายหลงัการจดัสรรในครัง้นี ้จะส่งผลใหทุ้นช าระแลว้ของบริษัทฯ 
เท่ากบั 115.00 ลา้นบาท 
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: เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเร่ิมซือ้ขายวันแรก 17 กุมภาพันธ ์
2564 

: มีการลงทุนในบริษัทย่อย 
เมื่อวนัท่ี 22 กันยายน 2564 บริษัทฯ ลงทุนร่วมกบับริษัท คอรส์สแควร ์จ ากัด จดัตัง้บรษิัท อารแ์สควร ์
จ ากดั โดยบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 55 ของทนุจดทะเบียน 3 ลา้นบาท เพื่อใหบ้รกิารเรียนรูอ้บรมในระบบ
ออนไลน ์พรอ้มพฒันาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตวัตนผูใ้ชง้านผ่านใบหนา้ "Face Detection and 
Face Recognition" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมอีกทัง้ช่วยลดตน้ทุนธุรกิจ คาดว่าจะใหบ้ริการได้
ภายในไตรมาส 3/64 เนน้ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นบรษิัทประกนัภยั และหน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ 

 
 
การใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายตราสารทุน 

บรษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 และมีความคืบหนา้ของการ
ใชเ้งินเพิ่มทนุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  ดงัต่อไปนี ้  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงนิ 
โดยประมาณ  
ตามแผนการใช้

เงิน 

จ านวนเงนิใช้ไป
จนถงึวันที ่ 
31 ธ.ค. 64 

จ านวนเงนิ
คงเหลือ 

1. การลงทนุพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิาร (Operational Efficiency 
Improvement Platform) 

20.0 11.7  8.3 

2. โครงการพัฒนาแบบจ าลองและวิ เคราะห์รูปแบบ
ประกนัภยัต่อ 

20.0 - 20.0 

3. เงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 255.7  1.7 254.0 

รวม 295.7 13.4 282.3 
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บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) ในการใหบ้รกิารจดัหาสญัญาประกนัภยัต่ออย่างครบ
วงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) โดยใหบ้ริการตัง้แต่การใหค้  าปรึกษาแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อ
จัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) โดยบรษิัทฯ จะท าหนา้ที่พิจารณาองคป์ระกอบของสญัญาประกนัภยัต่อที่ส  าคญัในเบือ้งตน้ อนัไดแ้ก่ ค าเสนอขอ
เอาประกนัภยัต่อ (offer)  ประเภทของงาน เงื่อนไขการเอาประกันภยัต่อ ขอ้ตกลงของสญัญาประกนัภยัต่อ และขอ้ก าหนดอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัรว่มวิเคราะหแ์ละพฒันาการประกนัภยัรูปแบบใหม่รว่มกบัคู่คา้ ตลอดจนใหค้ าปรกึษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและน ามาประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัตลาดประกนัภยัของประเทศไทยและประสานงานให้
คู่คา้ของบริษัทฯ ใหส้ามารถตกลงท าสญัญาประกันภยัต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถุประสงคใ์นการท าประกันภยัต่อได้
อย่างสมบรูณ ์  
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นนายหนา้ประกันภัยต่อประเภทประกันวินาศภัย โดยไดร้บัความไวว้างใจในการใชบ้ริการจากคู่คา้ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 

(1) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)  
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรบัประกันภัยต่อ  โดยด าเนินการจัดหาสัญญา
ประกนัภยัต่อแบบสญัญา (Treaty Reinsurance) และสญัญาประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 
ส าหรับประกันภัยทุกประเภท อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต ์สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกัน
อคัคีภยัและทรพัยสิ์น (Property Insurance) และสญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัเบ็ดเตล็ด เป็นตน้ 

 

(2) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑใ์หม่ร่วมกัน (Alternative Business)  
บริษัทฯ เป็นตวักลางระหว่างบริษัทประกันภยัและบริษัทรบัประกันภยัต่อ ในการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อ ทัง้แบบ
สัญญาและสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เช่นเดียวกับ  Traditional Business ตามที่กล่าวขา้งตน้ โดยที่กลุ่ม
ธุรกิจ Alternative Business นัน้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเชิงรุกดว้ยการแสวงหาโอกาสในการเขา้ไปมีส่วนร่วมวิเคราะห์
และพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันภัยร่วมกับคู่คา้ ตลอดจนใหค้ าปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑป์ระกันภัยรูปแบบใหม่จาก
ต่างประเทศ และประสานงานใหคู้่คา้ของบริษัทฯ สามารถตกลงท าสญัญาประกนัภยัต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
สญัญาประกันภยัต่อกลุ่มประกันภยัสขุภาพของการประกันภยัเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และสญัญาประกันภัย
ต่อกลุ่มประกนัภยัเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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โครงสร้างรายได้  
รายไดห้ลักของบริษัทฯ มาจากการใหบ้ริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษัทฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบของค่า
นายหนา้ประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรบัประกันภัยต่อ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 87.63 - 
98.95 ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิัทฯ ในปี 2561-2564 ทัง้นี ้รายไดอ้ื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั  และหนีส้ญูรบัคืน  
 

รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ ส าหรับปี 2561 – 2564  
 

รายได้จากการให้บริการของ
บริษัทฯ 

2561 2562 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบ
ทั่วไป (Traditional Business) 

98.72 64.21 79.68 60.14 71.48 36.46 81.37 31.74 

2. ธุรกิจนายหนา้ธุรกิจประกนัภยัต่อ
แบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์
ใหม่รว่มกัน (Alternative Business) 

43.66 28.40 50.08 37.80 122.50 62.49 143.28 55.89 

รายได้จากการให้บริการ 142.38 92.60 129.76 97.94 193.98 98.95 224.65 87.63 

รายไดอ้ื่น (1) 11.37 7.40 2.73 2.06 2.06 1.05 31.72 12.37 

รายได้รวม 153.75 100.00 132.49 100.00 196.04 100.00 256.37 100.00 
 

หมายเหตุ : (1)  รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั  และหนีสู้ญรบัคืน และปี 2564 มีรายไดอ่ื้นที่เกิดจากการกลบัรายการประมาณการหนีส้ินเป็นรายไดอ่ื้น
จ านวน 27.24 ลา้นบาท ที่เคยตั้งในปี พ.ศ. 2561 จากกรณีการถูกปลอมแปลงอีเมลลธ์ุรกิจ (Business Email Compromise) ซึ่งท าใหคู้่คา้
บริษัทรบัประกันภัยต่อต่างประเทศไม่ไดร้บัเงินจ านวนดังกล่าว บริษัทไดด้  าเนินการติดตามและรายงานความคืบหนา้ในการติดตามอย่าง
ครบถว้นตามขอ้ตกลงกบับริษัทรบัประกันภยัต่อแลว้และไม่มีภาระที่จะตอ้งชดใชค้วามเสียหาย 

 

อนึ่ง การรบัรูร้ายไดค้่าบรกิารจากการเป็นนายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) สามารถแยก ตามวิธีการท าสญัญา
ประกนัภยัต่อ แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
 

(1) การประกนัภยัต่อแบบสญัญา (Treaty Reinsurance) 
บริษัทฯ รบัรูร้ายไดค้่าบริการจากการท าประกันภัยต่อแบบสัญญา เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัการแจง้ยอดจากทาง Cedant 
ตามเงื่อนไขที่ไดต้กลงไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษัทประกันภัย (Cedant) จะจัดท าใบแจ้งยอดทางบัญชี 
Statement of Account : SOA) ภายหลงัจากที่มีการปิดบญัชีแลว้ ตามงวดที่ตกลงกันไว ้เช่น รายไตรมาส , รายเดือน 
เป็นตน้ เนื่องจากมลูค่าของรายไดด้งักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษิัท และไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ
บรษิัทจะไม่รบัรูร้ายไดจ้นกว่าจะทราบมลูค่าเบีย้ประกนัภยัต่อที่มีความแน่นอนตามสมควร  

 

(2) การประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 
บรษิัทฯ รบัรูร้ายไดค้่าบรกิารจากการท าประกันภยัต่อแบบเฉพาะรายเมื่อวนัที่กรมธรรมม์ีผลบงัคบั หรือเมื่อมีการจดัท า
ประกนัภยัต่อเสรจ็สมบรูณห์รือไดร้บัการยืนยนัแลว้ 
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ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ    
การประกันภัยต่อ (Reinsurance) คือ หลกัการบริหารความเส่ียงประเภทหนึ่งซึ่งมีความส าคญัต่อธุรกิจประกันภยัเป็นอย่าง
มาก เพราะแมว้่าบริษัทประกันภัย (Cedant) จะมีเงินกองทุนและทรพัยสิ์นมากพอส าหรบัการชดใชค้่าเสียหายตามสัญญา
ประกันภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภยัได ้แต่หากบริษัทประกันภยัรบัประกันภยัที่มีความเส่ียงสงู หรือมีจ านวนเงินเอาประกันภัยที่มี
มูลค่าสูงนั้น เมื่อเกิดเหตุการณน์อกเหนือจากการประมาณการของบริษัทประกันภัย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
เงินกองทุนและการด าเนินงานของบริษัทประกันภยัได ้ดงันัน้บริษัทประกันภยัจึงตอ้งมีการเอาประกันภยัต่อเพื่อป้องกันความ
เสียหายจากการออกกรมธรรมท์ี่มีความเส่ียงภยัที่มีมลูค่าสูง และเพื่อควบคุมใหฐ้านะทางการเงินของบริษัทประกันภยัมั่นคง
และมีผลการด าเนินงานท่ีดี 
โดยกระบวนการรบัประกนัภยัต่อ คือ เมื่อบริษัทประกันภยัรบัประกันภยัไวใ้นภยัหนึ่งแลว้ จะด าเนินการรบัประกนัภยัไวเ้องตาม
ความสามารถของบรษิัทประกันภยัแต่ละแห่ง ซึ่งเรียกว่า ส่วนที่รบัเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention) ส่วนที่เหลือจะน าไปกระจาย โดย
โอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเส่ียงภัยที่ไดร้ับประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอื่น ส่วนนีจ้ะเรียกว่า ส่วนที่เอาประกันภัยต่อ 
(Reinsurance)  

 
ภาพรวมการด าเนินงานของการประกันภัยต่อ 

 
 

ในการเอาประกนัภยัต่อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสญัญาประกนัภยัต่อประเภทใดๆ บรษิัทประกนัภยัสามารถเลือกที่จะติดต่อโดยตรง
กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หรือติดต่อผ่านคนกลางที่เรียกว่าบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ  (Reinsurance 
Broker) ซึ่งอาจเป็นบริษัทนายหนา้ประกันภยัต่อภายในประเทศ (Local Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหนา้ประกันภยั
ต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker)  
 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจนายหน้าประกนัภัยต่อ (Reinsurance Broker)  
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ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ของธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ  ประกอบดว้ย  
 
(1) ผูเ้อาประกันภัย (Insured) คือ ลูกคา้ที่ซือ้ประกันจากบริษัทประกันภัยซึ่งตกลงที่จะส่งเบีย้ประกันภัยจ านวนหนึ่งให้แก่

บรษิัทประกนัภยัโดยเมื่อมีภยัเกิดขึน้บรษิัทประกนัภยัจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  
 
(2) ตวักลางประกนัภยั ท าหนา้ที่เป็นตวักลางในการประสานงานระหว่างผูเ้อาประกนัภยัและบรษิัทประกนัภยั โดยแบ่งออกเป็น  

(2.1) ตวัแทนประกันภยั (Agent)  คือ บุคคลธรรมดาเท่านัน้ ที่มีสงักัดอยู่ในบริษัทประกันภยัต่างๆ (Cedant) เพื่อท าหนา้ที่
แทนบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด ในการชักชวนและน าเสนอการขายประกันของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัดใหก้ับ
ประชาชนที่สนใจ 
 

(2.2) นายหนา้ประกันภัย (Broker) คือ คนกลางอิสระ เป็นไดท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ท าหนา้ที่แทนประชาชนที่
ตอ้งการซือ้ประกนัภยั ในการคดัเลือกบรษิัทประกนัภยัที่มีกรมธรรมส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากที่สดุ 
โดยนายหนา้ประกันภยันั้นสามารถที่จะชีช้่องเพื่อแนะน ากรมธรรมป์ระกันภยัของบริษัทประกันภยัรายใดก็ได ้และ
สามารถขายไดอ้ย่างอิสระ ไม่ขึน้ตรงกับบริษัทประกันภยัแห่งใด ส าหรบัค่าตอบแทนที่ไดร้บันัน้จะเป็นค่าคอมมิชชั่น
จากบรษิัทประกนัภยัตามจ านวนที่นายทะเบียนประกาศก าหนดไวใ้นแต่ละประเภทของการประกนัภยัซึ่งแตกต่างกัน
ตามแต่ละประเภท ทัง้นี ้กฎหมายก าหนดว่าการจะเป็นนายหนา้ประกันภยัพรอ้มๆ กับเป็นตวัแทนประกนัภยัในเวลา
เดียวกนันัน้ท าไม่ได ้ตอ้งเลือกเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ 
 

(3) บริษัทประกันภยั (Cedant)  เป็นผูร้บัประกันความเสียหายต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต ์ภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นตน้ 
โดยบริษัทประกันภยัตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทน หรือชดใชเ้งินจ านวนหนึ่งส าหรบัความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ทัง้นีบ้รษิัทประกนัภยัจะบรหิารความเส่ียงของธุรกิจประกนัภยั โดยการกระจายความเส่ียงดว้ย
วิธีการท าประกันภยัต่อ เพื่อลดความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจจะเกิดจากเหตุการณห์นึ่งเหตุการณใ์ดที่ตนตอ้งรบัผิดชอบ 
โดยการท าประกนัภยัต่อ (Reinsurance) นัน้สามารถกระท าได ้2 รูปแบบ คือ  
▪ บรษิัทประกนัภยัติดต่อโดยตรงไปยงับรษิัทรบัประกนัภยัต่อ โดยไม่ผ่านคนกลาง 
▪ บริษัทประกันภยัติดต่อคนกลางที่เรียกว่า บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เพื่อจดัหาสญัญา

ประกนัภยัต่อที่เหมาะสมจากบรษิัทรบัประกนัภยัต่อรายต่าง ๆ  
 

(4) บริษัทนายหนา้ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรบัประกันภัยต่อ  
ในการใหบ้รกิารจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อ ซึ่งจะท างานใหก้บับรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ตัง้แต่การติดต่อ
บริษัทประกันภยัเพื่อรบัค าเสนอขอเอาประกันภยัต่อ และพิจารณาองคป์ระกอบของประกนัภยัที่ตอ้งการเอาประกนัภยัต่อ 
และประสานงานจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสม เสนอต่อคู่คา้ ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรบัประกันภัยต่อ 
ซึ่ง Reinsurance Broker จะไดร้บัค่านายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ 
 

(5) บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) เป็นผู้รับประกันภัยต่อซึ่งครอบคลุมความเส่ียงภัยหลากหลายประเภท อาทิ การรับ
ประกันภัยทรัพยสิ์น การประกันอุบัติเหตุ เป็นตน้ มีทั้งบริษัทรบัประกันภัยต่อในประเทศ อาทิ บริษัทไทยรบัประกันภัยต่อ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ อาทิ Hannover Rück SE และ Swiss Reinsurance Company 
Limited เป็นตน้ 
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สัญญาประกันภัยตอ่  
เป็นสญัญาซึ่งบริษัทรบัประกนัภยัต่อ ตกลงที่จะรบัความเส่ียงภยับางส่วนหรือทัง้หมดจากบริษัทประกนัภยั โดยจะไดร้บัค่าเบีย้
ประกันภัยต่อจ านวนหนึ่ง (Reinsurance Premium) และจะช าระค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทประกันภัยเมื่อมีการเรียกรอ้ง
สินไหมทดแทนจ านวนตามเงื่อนไขที่ตกลงไวใ้นสญัญา 
 
บทบาทส าคัญของบริษทัฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) 
ส าหรบัประเทศไทยธุรกิจการประกนัภยัต่อนัน้เป็นธุรกิจที่มีควบคู่กบัธุรกิจประกนัภยัมาอย่างยาวนาน และความส าคญัของการ
ประกันภยัต่อเป็นที่ประจกัษ์ชดัจากเหตกุารณอ์ทุกภยัครัง้ใหญ่ในช่วงปี 2554 ซึ่งสรา้งความเสียหายเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ไทย และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจประกันภยัในประเทศเป็นอย่างมาก จึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัของวงการ
ประกนัภยัต่อ  
 
ในปี 2554  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (“ส านกังาน คปภ.”) ไดม้ีนโยบายเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพของธุรกิจประกนัภยัใหม้ีศกัยภาพและมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรบัความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ จากสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส านกังาน คปภ. จึงไดน้ ามาตรฐานการด ารงเงินกองทนุตามระดบั

ความเส่ียง  (Risk-Based Capital: RBC)1 มาใชก้บัธุรกิจประกนัภยั และในปี 2562 ส านกังาน คปภ.ไดบ้งัคบัใชก้รอบการด ารง

เงินกองทุนตามระดับความเส่ียง  (Risk-Based Capital: RBC 2)2 เพื่อท าใหผู้เ้อาประกันภัยมั่นใจไดว้่าบริษัทประกันภัยนั้น  

มีความมั่นคงพียงพอต่อการรองรบัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้   
 
รวมถึงในปี 2566 ธุรกิจประกันภยัจะตอ้งมีการปรบัตวัครัง้ส าคญัจากการบังคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางบญัชีและการเงิน 
ฉบบัที่ 17 เรื่องสญัญาประกันภยั (TFRS 17)3 ซึ่งก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแนวปฏิบตัิการบันทึกบญัชีและการด าเนินงาน
ของบริษัทประกันภัยเป็นอย่างมาก อาทิ การรบัรูร้ายได ้กระบวนการจัดเก็บขอ้มูล กระบวนการท างาน รวมถึงขอ้ก าหนดที่
ละเอียดมากขึน้ของมาตรฐานการค านวณทางคณิตศาสตรป์ระกันภยั เป็นตน้ จึงเป็นเหตุใหบ้ริษัทประกันภยัตอ้งปรบักลยุทธ์
และแนวทางการด าเนินธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลง โดยการบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างรดักมุ ซึ่งรวมถึง 
การท าประกนัภยัต่อ ซึ่งจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุเชิงบวกต่อการเติบโตของผลประกอบการของบรษิัทฯ ในอนาคต 
 
 

 
1 มาตรฐานการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) เป็นเครื่องมือหนึ่งของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามประเภทและ
ขนาดความ เสี่ยง (Risk-Based  Supervisory  Framework) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน ณ ระดบัความ
เชื่อมั่นที่เทียบเคียงไดก้ับสถาบนัการเงินอ่ืน และเพื่อใหบ้ริษัทประกันภัยมีการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่ดี และเตรียมความพรอ้มดา้นเงินทุนที่จะ
รองรบัผลขาดทนุสงูสดุที่อาจเกิดขึน้จาก ความเสี่ยงประเภทต่างๆ จากการประกอบธุรกิจ ส่งผลใหเ้กิดการจดัการทรพัยากรมีประสิทธิภาพดีขึน้ 

2  มาตรฐานด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 (Risk-Based Capital 2 : RBC 2) ถูกบังคับใชใ้นไตรมาส 3 ปี 2562 โดยเพิ่มการค านวณค่า
ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการและปรบัค่าความเสี่ยงดา้นต่างๆที่ใชค้  านวณภายใตเ้กณฑปั์จจบุนั 

3  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS 17) ถือปฏิบัติกับ  (1) สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance 
contract)) ที่กิจการเป็นผูอ้อก และสญัญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว ้และ (2) เครื่องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์
ตามดลุยพินิจ 
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ดว้ยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นโอกาสที่สูงขึน้ในการท าธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่อ เนื่องจากการประกันภัยต่อเป็นการ
บรหิารความเส่ียงที่ส  าคญัรูปแบบหนึ่งเพื่อใหบ้รษิัทประกนัภยัสามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรกัษาระดบั
เงินกองทุนไวไ้ด ้โดยบริษัทฯ ไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในดา้นการประกันภยัต่อ ในการช่วยวิเคราะหแ์ละ
ประเมินความเส่ียงของการประกนัภยัในประเทศ เพื่อจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อที่เหมาะสมกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของคู่คา้
ทัง้บรษิัทประกนัภยั และบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ รวมถึงเป็นการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหธุ้รกิจของคู่คา้ใหเ้ติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 
ทัง้นี ้บทบาทส าคญัของบรษิัทฯ ต่อคู่คา้ ทัง้บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดงันี  ้
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(1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย โดยสามารถจัดหาสัญญาประกันภัยต่อทีมี่เงือ่นไขทีเ่หมาะสม  

บรษิัทฯ จะช่วยสนบัสนนุและเพิ่มโอกาสใหบ้รษิัทประกนัภยัใหเ้ขา้ถึงตลาดการรบัประกนัภยัต่อในต่างประเทศ โดยบรษิัทฯ 
จะศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทประกันภัย ช่วยให้บริษัทประ กันภัยได้รับสัญญา
รบัประกันภัยต่อในรูปแบบที่หลากหลายมากขึน้ รวมถึงสามารถกระจายความเส่ียงโดยการท าประกันภัยต่อกับบริษัท
รบัประกันภยัต่อที่มีศกัยภาพ มีความมั่นคงและความเชี่ยวชาญ อีกทัง้ยงัประสานงานและใหค้วามช่วยเหลือในการเจรจา
ต่อรองกับบริษัทรบัประกันภัยต่อ เพื่อใหบ้ริษัทประกันภัยไดร้บัราคาและเงื่อนไขของการท าประกันภัยต่อที่ดีที่สดุช่วยให้
บรษิัทประกนัภยัสามารถลดตน้ทนุในการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อได ้ 

 
(2) เพิ่มโอกาสและช่องทางในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการออกผลิตภัณฑป์ระกันภัยใหม่   

บริษัทฯ จะเขา้ร่วมกับบริษัทประกันภยัในการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยัรูปแบบใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงของตลาดการประกันภัยในประเทศ ดว้ยการน าความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือการน า
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัจากต่างประเทศมาปรบัเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจของแต่ละบรษิัทประกันภยัใน
ประเทศไทย โดยจะพิจารณาถึงความเส่ียงที่บรษิัทประกนัภยัรบัได ้รวมถึงสภาวะแวดลอ้มของธุรกิจประกนัภยัไปพรอ้มกนั 

 
(3) บริหารความเสี่ยงจากความสูญเสีย และความเสียหายจากภัยใหญ่ และท าให้การรับประกันภัยมีเสถียรภาพ 

ควบคู่กับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จากการรบัประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะแปรผันโดยตรงกับความแปรปรวนและความไม่
แน่นอนของความเส่ียงภัยต่างๆ ที่ เกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจ านวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดในอนาคตที่
ประมาณการไว ้บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่วิเคราะห ์และติดตามสภาวะของตลาดประกนัภยัในประเทศ และใหค้  าแนะน าที่ดีและ
เหมาะสมที่สดุ เพื่อใหบ้รษิัทประกนัภยัสามารถบรหิารความเส่ียงจากการรบัประกนัภยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(4) บริหารเงนิกองทุนและความม่ันคงทางด้านการเงนิ  
การท าประกันภัยต่อจะช่วยกระจายความเส่ียงเพื่อใหบ้ริษัทประกันภัยสามารถบริหารเงินกองทุนของตนเองไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการประกันภัยต่อจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนไม่ใหเ้งินกองทุนของบริษัทประกันภัยลดลงในระดับที่ต  ่า
เกินไป  ประกอบกับเป็นการด ารงเงินกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านักงาน คปภ. และการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเส่ียง เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงทางการเงินใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยั 

 
(5) ส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย  

บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีการอบรมเก่ียวกับการประกันภัยต่อแก่บริษัทประกันภัยในประเทศ เพื่อส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อใหม้ีความแพรห่ลายมากขึน้  

  

1.3 บทบาทส าคัญของบริษทัฯ ต่อบริษทัประกันภัย  



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ 14 

 
 
 
(1) สามารถขยายธุรกิจการรับประกันภัยต่อในประเทศไทยได้  

การประกันภยัต่อในประเทศไทยยงัมีโอกาสเติบโตอีกมากเมื่อเทียบกบัประเทศที่พฒันาแลว้ โดยพิจารณาจากจ านวนเบีย้
การเอาประกนัภยัต่อปรบัเพิ่มขึน้ การประกนัภยัต่อในประเทศไทยจึงเป็นโอกาสส าคญัส าหรบับรษิัทรบัประกนัภยัต่อในการ
ขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี บรษิัทรบัประกนัภยัต่อจากต่างประเทศบางรายอาจขาดความรู ้ความเขา้ใจ และความเชี่ยวชาญใน
ลกัษณะภยัพิเศษส าหรบัการรบัประกนัภยัต่อในประเทศไทย ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใหค้  าแนะน าในการวางแผนการรบัประกัน
ภยัต่อที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีฝ่ายสนบัสนุนงานพฒันาธุรกิจ ที่จะท าหนา้ที่ในการประเมินและคาดการณ์ภยัพิบัติและ
การจดัการความเส่ียงภยัที่เหมาะสม พรอ้มทัง้คดักรองการประกนัภยัต่อที่ดีที่สดุใหแ้ก่บรษิัทรบัประกนัภยัต่อแต่ละรายได ้
 

(2) เป็นตัวกลางทีมี่ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ ที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน เจรจา และ
สร้างเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ  
โดยพืน้ฐานแลว้นายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) จะท างานร่วมกนักบั Reinsurer โดยมีหนา้ที่รวบรวมความ
ตอ้งการของบรษิัทประกนัภยัและ บริษัทรบัประกนัภยัต่อ เพื่อประสานงานในการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการประกันภัยต่อ ทั้งการวางแผนและการพัฒนารูปแบบของการ
ประกันภยัต่อของบริษัทรบัประกนัภัยต่อ และรวบรวมขอ้เสนอการประกนัภยัต่อ ประกอบกบัขอ้มลูสถิติเบีย้ประกันภยัและ
ความเสียหายที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอต่อบริษัทรบัประกันภยัต่อ ทั้งนี ้หากภายหลังมีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภยัเกิดขึน้ บริษัทฯ จะเป็นตวักลางในการเจรจาและช่วยด าเนินการขั้นตน้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ารตก
ลงชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ เสรจ็สมบรูณแ์ละมีประสิทธิภาพ 

 
(3) เพิ่มโอกาสในการรับประกันภัยต่อในผลิตภัณฑป์ระกันภัยใหม่ๆ  

ในช่วงที่ผ่านมาส านักงาน คปภ. ไดส่้งเสริมการพัฒนาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด
ประกันภยัและเสรมิสรา้งความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพใหร้ะบบประกันภยัของประเทศ ประกอบกับในตลาดประกนัภยั
มีการท าประกันภยัในรูปแบบใหม่ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึน้ อาทิ การประกันภยัไซเบอร ์(Cyber Insurance) ที่ก าลงัเป็นที่
นิยมตามการเพิ่มขึน้ของการใชข้อ้มลูออนไลน ์การประกันภยัความรบัผิดส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพแพทย ์ (Medical 
Malpractice Liability Insurance) ซึ่งเป็นการประกันภยัที่ใหค้วามคุม้ครองความรบัผิดตามกฎหมายส าหรบัผูป้ระกอบ
อาชีพแพทย ์ การประกันภยัชดเชยผลประโยชนจ์ากอุบตัิเหตุการใชร้ถยนต์ (Motor Add-on Insurance) ซึ่งเป็นประกัน
เสริมเพื่อชดเชยค่ารกัษาพยาบาล และจ่ายผลประโยชนช์ดเชยรายไดร้ายวนัในกรณีเป็นผูป่้วยใน รวมถึง เงินชดเชยค่า
เดินทางระหว่างรถยนตเ์ขา้อู่ซ่อมจากอุบตัิเหตุ เป็นตน้ จึงนบัเป็นโอกาสส าคญัในการขยายขอบเขตการรบัประกันภยัต่อ
ของบริษัทรบัประกนัภยัต่อ ดงันัน้ บริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในตลาดประกันภยัในประเทศเป็นอย่างดี จึงมีขอ้มลูของ
ตลาดเพียงพอที่จะเปรียบเทียบและน าเสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมใหแ้ก่บริษัทรบัประกันภยัต่อได้   

 
 
 
 
 

1.4 บทบาทส าคัญของบริษทัฯ ต่อบริษทัประกันภัยต่อ  

https://masii.co.th/blog/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3
https://masii.co.th/blog/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัภัยตอ่ของบริษทัฯ  
 
บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากบัของ ส านกังาน คปภ. โดยปัจจบุนั 
บริษัทฯ สามารถแบ่งธุรกิจออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และ  
(2) ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business) โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบรษิัทฯ นัน้ 
บริษัทประกันภัยจะสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได ้2 วิธี คือ (1) การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) 
และ (2) การประกนัภยัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)  

 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัภัยตอ่ของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) 
บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นตวักลางระหว่างบรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ โดยด าเนินการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อ
แบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ส าหรบัประกันภยั
ทุกประเภท อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต ์สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยทรัพย์สิน และสัญญา
ประกันภยัต่อกลุ่มประกันภยัเบ็ดเตล็ด ซึ่งบริษัทประกันภยัมีการพฒันา ท าการตลาดและขายผลิตภณัฑป์ระกันภยัดว้ยตวัเอง 
และต้องการกระจายความเส่ียงให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จึงขอให้บริษัทฯ จัดหาสัญญาประกันภัยต่อ 
ประสานงาน เจรจาต่อรองและอ านวยความสะดวกใหก้บับรษิัทประกันภยัและบรษิัทรบัประกันภยัต่อ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคใ์น
การท าสญัญาประกนัภยัต่อไดอ้ย่างสมบรูณ ์ซึ่ง ณ ปัจจบุนั Traditional Business ถือเป็นกลุ่มธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ 

 
ธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑใ์หม่ร่วมกนั (Alternative Business) 
บรษิัทฯ เป็นตวักลางระหว่างบรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกันภยัต่อ ในการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อ ทัง้แบบสญัญาและ
สัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เช่นเดียวกับ  Traditional Business ตามที่กล่าวข้างตน้ โดยที่กลุ่มธุรกิจ Alternative 
Business นั้น บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเชิงรุก จากการแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมวิเคราะหแ์ละพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ประกันภยัร่วมกับคู่คา้ ตลอดจนใหค้ าปรกึษาเก่ียวกับผลิตภณัฑป์ระกันภยัรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและน ามาประยุกตใ์ห้
สอดคลอ้งกับตลาดประกันภยัของประเทศไทยและประสานงานใหคู้่คา้ของบริษัทฯ สามารถตกลงท าสญัญาประกันภยัต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มอบุตัิเหตุส่วนบคุคล และอุบตัิเหตกุารเดินทาง สญัญาประกนัภยัต่อประกนั
สขุภาพ และสญัญาประกันภยัต่อประกันภยัพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจ  Alternative business จะ
เติบโตขึน้สอดคลอ้งกบัโอกาสในการเติบโตของผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่ในอนาคต   

 
วิธีการท าสัญญาประกันภัยต่อ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  
 

(1) การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) 
เป็นการท าประกันภยัต่อตามเงื่อนไขของสญัญาที่ตกลงไวล่้วงหนา้ ระหว่างบริษัทประกันภยัและบริษัทรบัประกันภยั
ต่อ โดยบริษัทรบัประกันภยัต่อจะยอมรบัการประกันภยัต่อตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการก าหนดไวก้วา้งๆ ที่ไดร้ะบุไวใ้น
สัญญาประกันภัยต่อ อาทิ ประเภทกรมธรรม ์ความคุม้ครอง และทุนประกันภัย โดยหากกรมธรรมใ์ดเขา้เงื่อนไขที่
ก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ บริษัทรบัประกันภยัต่อตกลงจะรบัประกันภยัต่อส าหรบักรมธรรมท์ุกรายโดยอตัโนมตัิ ซึ่งขอ้ดี
ของการประกนัภยัต่อแบบสญัญา มีดงัต่อไปนี ้
 

• สรา้งความมั่นใจและความมั่นคงในการขยายงานแก่บรษิัทประกนัภยัเนื่องจากบริษัทรบัประกนัภยัต่อจะตอ้ง
รบักรมธรรมท์กุรายที่อยู่ในเงื่อนไขของสญัญาประกนัภยัต่อนัน้  

• บริหารจดัการขัน้ตอนการท างานของการท าประกันภยัต่อไดง้่าย รวดเร็ว และเป็นแบบแผนท าใหส้ามารถจะ
จัดการประกันภัยต่อเป็นจ านวนหลายๆ รายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานไดท้ัง้บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ 

• สามารถแข่งขนัดา้นการเสนอราคาในตลาดได ้เนื่องจากบริษัทประกนัภยัไม่ตอ้งรอใหบ้ริษัทรบัประกนัภยัต่อ 
ยืนยนัการรบัประกนัภยัต่อในแต่ละกรมธรรมก์่อนออกขอ้เสนอใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 
(2) การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 

เป็นการท าประกันภยัต่อระหว่างบริษัทประกันภยัและบริษัทรบัประกันภยัต่อ โดยทัง้สองฝ่ายมีอิสระในการพิจารณา
อตัราเบีย้ประกันภยัต่อเป็นรายกรณี เหมาะส าหรบัภยัที่พิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในสญัญาประกันภยัต่อทั่วไปหรือ
ภยัขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขของการรบัประกนัภยัต่อแบบ Treaty โดยขอ้ดีของการประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย มี
ดงัต่อไปนี ้
 

• สามารถใชก้ารประกนัภยัต่อแบบ Facultative ส าหรบัภยับางประเภทท่ีไม่อยู่ในเงื่อนไขการรบัประกันต่อแบบ 
Treaty หรือเป็นภัยที่ยกเว้นไว้ ตัวอย่างเช่น  ภัยทั่ วไปที่มิได้มีความคุ้มครองตามสัญญา  ซึ่งหากบริษัท
ประกนัภยัประสงคจ์ะรบัประกนัภยัรายนีจ้ะตอ้งท าประกนัภยัต่อแบบ Facultative แทน 

• เป็นการเพิ่มความสามารถในการรบัประกันภยัของบริษัทประกนัภยั กรณีที่มีการรบัประกนัภยัที่มีจ านวนเงิน
เอาประกันภยัเกินกว่าขอบเขตของวงเงินที่ระบุไวใ้นสญัญาประกันภยัแบบ Treaty การท าประกันภยัต่อแบบ 
Facultative จะช่วยใหบ้รษิัทประกนัภยัสามารถรบัประกนัภยัที่มีจ านวนเงินเอาประกนัภยัสงูขึน้ได ้

• ช่วยใหผ้ลการรบัประกันภยัของสัญญาประกันภยัแบบ Treaty ที่มีอยู่ไม่เกิดความผนัผวน กล่าวคือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีกรมธรรมใ์ดที่เข้าสัญญาประเภท  Treaty มีการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนสูงกว่าปกติ ท าให้
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ภาพรวมของ Portfolio ของสญัญาประกนัภยัแบบ Treaty มีความเส่ียงสงูขึน้ บรษิัทประกนัภยัจึงเลือกที่จะท า
สญัญาประเภท Facultative ในกรมธรรมด์งักล่าวแทน  

• ไดร้บัเงื่อนไขการรบัประกนัภยัต่อที่เหมาะสม เนื่องจากบรษิัทรบัประกนัภยัต่อสามารถพิจารณารบัประกันภยั
แต่ละรายจากข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วน จึงสามารถเสนอเงื่อนไข อัตราเบีย้ประกันภัย  และค่าบ าเหน็จ
ประกนัภยัต่อตามความเส่ียงของงานท่ีเสนอมาได ้

 
โดยทัง้สองประเภทของการท าสญัญาประกันภยัต่อทัง้การประกนัภยัต่อแบบสญัญา (Treaty Reinsurance) และการประกนัภยั
ต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) นัน้ บริษัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวักลางในการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อระหว่าง
บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ โดยการใหค้  าปรกึษา แนะน าเงื่อนไข และเจรจาต่อรองในฐานะนายหนา้ประกันภยั
ต่อของบรษิัทประกนัภยั เพื่อประสานงานอ านวยความสะดวกในการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อในกลุ่มประกนัภยัทกุประเภท  
 
บริษัทฯ ใหบ้ริการเป็นนายหนา้ประกันภัยต่อใหก้ับประกันภัยหลากหลายประเภทครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมประกันภัย โดย
สญัญาประกนัภยัต่อที่บรษิัทฯ ใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ มีตวัอย่างแสดงดงัหนา้ถดัไป 
 

ตัวอย่างประเภทของสัญญาประกันภัยต่อทีบ่ริษทัฯ ให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ 
 

กลุ่มประกันภัยรถยนต ์ 
(Motor Insurance) 

กลุ่มประกันอัคคีภัย 
และทรัพยส์ิน  

(Property Insurance) 

กลุ่มประกันภัย 
ทางทะเลและขนส่ง  
(Marine Insurance) 

กลุ่มประกันภัยเบ็ดเตลด็ 
(Miscellaneous Insurance) 

  
 

  

แหล่งที่มาของภาพ : www. flaticon.com 
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Cyber 
Medical  

Malpractice 

 
PA/TA 

 Jewelry &  
Fine Arts 

Mobile  
Phone 

Contract  
Work 

 
Livestock 

 Loan 
Protection 

Motor Property 

 

Fire / IAR 

1 
Marine  
Cargo 

 
Commercial 

Motor 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ 18 

1. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัรถยนต ์(Motor Insurance) 
2. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัอคัคีภยัและทรพัยสิ์น (Property Insurance) 
3. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
4. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) อาทิ 

4.1. สญัญาประกันภยัต่อกลุ่มอุบตัิเหตุส่วนบุคคล และอุบตัิเหตุการเดินทาง (Personal Accident and Travel 
Accident Insurance) 

4.2. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มสขุภาพ (Health Insurance) อาทิ ประกนัภยัเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
4.3. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มวิศวกรรม (Engineering Insurance) 
4.4. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มความรับผิดตามกฎหมาย (Liability) อาทิ การประกันภัยความรับผิดของ

กรรมการและเจา้หนา้ที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance) การประกันภยัความรบัผิดวิชาชีพ
แพทย ์(Medical Malpractice Liability Insurance)     

4.5. สญัญาประกันภยัต่อกลุ่มการเงิน (Financial) อาทิ การประกันภยัเงินสด (Money Insurance) การประกนั
สินเชื่อทางการคา้ (Trade Credit Insurance)    

4.6. สญัญาประกันภยัต่ออื่นๆ อาทิ การประกันภยัอญัมณีและทองค า (Jewelry Insurance) การประกันภยัไซ
เบอร์ (Cyber Insurance) การประกันภัยความเสียหายจากอาชญากรรม (Crime Insurance) การ
ประกนัภยัการก่อการรา้ยและภยัทางการเมือง (Political Violence Insurance) 

 
 
 

กลยุทธก์ารแข่งขัน 

 
บริษัทฯ ไดก้ าหนดกลยุทธก์ารแข่งขนัและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั ในระยะยาว
และการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาดา้นต่าง ๆ โดยยึดหลักในการท างานเป็นทีม  
Team (T) การส่งมอบงานด้วยคุณภาพ  หรือ  Quality (Q) และการรักษาความสัมพันธ์  หรือ  Relationship (R) กับ 
ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์ยตุิธรรม  
 
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อ ซึ่งมีการแข่งขนักับบริษัทนายหนา้ประกันภยัต่อทัง้ในและต่างประเทศ 
ดังนั้น กลยุทธ์ส าคัญของบริษัทฯ คือ การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากคู่แข่ง โดยมุ่งเนน้การพัฒนาดา้นงาน
วิเคราะห์และให้ค าปรึกษาเป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Creation) ส าหรับคู่ค้าของบริษัทฯ อัน
ประกอบดว้ย บริษัทประกันภัย (Cedant) ในการเพิ่มโอกาสให้มีผลิตภัณฑป์ระกันภัยรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่
สามารถท าสญัญาประกนัภยัต่อเพื่อลดความเส่ียงจากการออกผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรูปแบบใหม่นีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม โดยบรษิัทฯ ได้
มีการประสานงานในการแลกเปล่ียนและใช้ขอ้มลูทางสถิติประกนัภยัระหว่างหน่วยงานของบริษัทฯ และคู่คา้ของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง  และน าขอ้มลูสถิติทัง้ในและต่างประเทศมาวิเคราะหแ์ละพฒันากรมธรรมป์ระเภทใหม่ๆ ที่ตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดที่มีความซบัซอ้นมากขึน้และเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

1.5 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ 19 

ช่องทางการให้บริการ  
 
บรษิัทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้หรือบรษิัทประกันภยั  (Cedant) ในการใหค้  าปรกึษา ประสานงาน เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่เหมาะสม
ที่สดุ รวมถึงการร่วมพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยั พรอ้มทัง้จดัหาประกันภยัต่อที่ตรงตามความตอ้งการของบริษัทประกันภยัได้
อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ในการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อ บริษัทฯ จะด าเนินการผ่านพนกังานในสายงานธุรกิจลกูคา้ของบรษิัทฯ 
ซึ่งจะมีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการดแูลจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อแยกตามประเภทของสญัญา ไดแ้ก่ สญัญาประเภท 
Treaty  และสญัญาประเภท Facultative  ซึ่งพนกังานของบรษิัทฯ จะใชค้วามรูค้วามสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจดัหา
สญัญาประกันภยัต่อที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของบริษัทประกนัภยัแต่ละราย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะติดตามข่าวสาร ภาวะ
อตุสาหกรรมประกนัภยัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อที่จะเขา้ไปน าเสนอสญัญาประกนัภยัต่อรูปแบบใหม่ๆ  ใหแ้ก่ทัง้บรษิัทประกนัภยัและ 
บรษิัทรบัประกนัภยัต่อในการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายซึ่งจ่ายใหก้บัผูแ้นะน างานซึ่งเป็นบคุคลภายนอก โดยเป็นไปตามกรอบวงเงินการ
อนุมตัิของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าแนะน างานใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  
ที่แนะน างานใหแ้ก่บรษิัทฯ แต่อย่างใด  
 
กลุ่มคู่ค้าเป้าหมาย  

ตามที่กล่าวข้างตน้เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการท าสัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้นคู่คา้ของบริษัทฯ จึงประกอบดว้ย  
(1) บรษิัทประกนัภยั (Cedant) และ (2) บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

(1) บริษัทประกันภัย  
บริษัทประกันภยั คือ บริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตใหด้ าเนินธุรกิจประกันภยัจากส านกังาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภยัในประเทศไทย โดยบริษัทประกันภยั หรือลกูคา้ของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีฐานะทาง
การเงินท่ีมั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อาทิ 

• บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท วิรยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
(2) บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)  

บริษัทรบัประกนัภยัต่อ คือ บริษัทที่ไดร้บัใบอนญุาตใหด้ าเนินธุรกิจประกนัภยัภายใตห้น่วยงานท่ีก ากับดแูลของ
ประเทศที่บริษัทรบัประกันภยัต่อไดจ้ดทะเบียนไว้ โดยบริษัทรบัประกนัภยัต่อที่เป็นคู่คา้บริษัทฯ ลว้นแลว้แต่เป็น
บรษิัทท่ีมีศกัยภาพและความเชี่ยวชาญในการรบัประกนัภยัต่อ รวมถึงมีฐานะทางการเงินท่ีดี อาทิ 

• China Reinsurance Corporation 
• Echo Reinsurance Limited 
• Hannover Rück SE 
• Korean Reinsurance Company  
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• Munich Reinsurance Company Limited  
• Peak Reinsurance Company Limited 
• R+V Versicherung AG 
• Swiss Reinsurance Company Limited 
• AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited 
• บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายการก าหนดราคา  
การก าหนดค่าเบีย้ประกันภัยต่อนั้นจะเป็นการพิจารณาระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรบัประกันภัยต่อ ส าหรบัสัญญา
ประกันภัยต่อแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากประเภทของกรมธรรม ์ ประวัติของทรพัยสิ์นที่เอาประกันภัยต่อ รวมถึงเงื่อนไข
ความคุม้ครอง เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะได้รบัรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกันภัยต่อ โดยที่อัตราค่านายหนา้ประกันภยัต่อ 
(Reinsurance Brokerage Rate) นัน้ขึน้อยู่กบัขอบเขตการใหบ้รกิาร ความสมัพนัธอ์นัดี และการเจรจาต่อรอง โดยบรษิัทฯ มีมติ
อนุมตัินโยบายการคิดค่านายหนา้ประกันภยัต่อซึ่งเป็นอตัราที่สามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจนายหนา้รบัประกนัภยัต่อ โดยอตัราค่า
นายหนา้ดงักล่าวมิไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของ ส านกังาน คปภ.   
 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทประกันวินาศภยัที่ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทยมีจ านวน 
55 บรษิัท โดยแบ่งเป็นบรษิัทประกนัวินาศภยัจ านวน 54 บรษิัท และบรษิัทรบัประกนัภยัต่อจ านวน 1 บรษิัท 
 
 

รูปแบบธุรกิจ 
บริษัทประกนัวนิาศภัย  

 
บรษิัทประกนัวินาศภยั 54 
บรษิัทประกนัภยัต่อ  1 

รวม 55 
             ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

 
จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ คือการใหบ้ริการเป็นตัวกลางในการจัดหาประกันภัยต่อใหก้ับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้นผล
ประกอบการของบรษิัทฯ จึงมีแนวโนม้ที่สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภยัไทย ในปัจจบุนัธุรกิจประกันภยั
ทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่ภาคประชาชนมี
ความเขา้ใจในประโยชนข์องการท าประกนัภยัที่จะช่วยป้องกนัความเส่ียงและสรา้งหลกัประกนัที่มั่นคงใหแ้ก่ชีวิตและทรพัยสิ์น 
ตลอดจนถึงเป็นแหล่งออมเงินที่ส  าคญัอย่างหนึ่ง นอกจากนีแ้ลว้ ประกันภยัเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมที่ขยายตวัอย่างรวดเรว็ในประเทศไทยอีกดว้ย 
 
 
 
 

1.6 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน 
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เบีย้ประกันวนิาศภัยรับรวมตอ่ผลิตภัณฑม์วลรวมในแต่ละประเทศปี  2563 
 

 

ที่มา: Swiss Reinsurance Sigma No.3/2021   
  
ขอ้มลูจากบริษัท Swiss Reinsurance ซึ่งเป็นบริษัทรบัประกันภยัต่อชัน้น าระดบัตน้ ๆ ของโลกแสดงใหเ้ห็นว่าในปี พ.ศ.  2563 
ธุรกิจประกันวินาศภยัของประเทศไทยจดัว่ามีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 27 ของโลก และเป็นอนัดบัที่ 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน
เมื่อวดัจากมลูค่าของเบีย้ประกนัวนิาศภยัรบัรวมในสกลุเงนิ USD โดยสดัส่วนเบีย้ประกนัภยัรบัรวมจากธุรกจิประกนัวนิาศภยัตอ่
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Insurance penetration ratio) ของประเทศไทยคิดเป็นรอ้ยละ 1.9 หากเทียบประเทศที่มีรายได้
ต่อประชากรที่สงูกว่าประเทศไทย  (ดงัที่แสดงในรูปขา้งตน้) เช่น สหรฐัอเมริกา แคนนาดา เกาหลีใตญ่ี้ปุ่ น และไตห้วนั เป็นตน้ 
จะเห็นว่าธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทยยงัมีโอกาสที่จะเติบโตไดอ้ีกค่อนขา้งมาก  

 
 

จ านวนกรมธรรมป์ระกันวินาศภัยรวมทุกประเภทปี พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 
ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   
 

หากพิจารณาในแง่ของจ านวนกรมธรรมแ์ลว้จะเห็นว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันวินาศภยัมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง จากข้อมูลของส านักงาน คปภ. พบว่าจ านวนกรมธรรมป์ระกันวินาศภัยในประเทศไทยมีการเพิ่มขึน้จากจ านวน 
59,443,694 ฉบบัในปี พ.ศ. 2560 เป็น 73,279,070 ฉบบัในปี พ.ศ. 2564 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 5.4 ต่อปี (CAGR)  
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เบีย้ประกันวนิาศภัยรับรวมทกุประเภทปี พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 
ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   

 
นอกจากนีแ้ลว้ เบีย้ประกันวินาศภยัรบัรวมทุกประเภทเพิ่มขึน้จาก 219,649 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 262,746 ลา้นบาท 
ในปี พ.ศ.2564 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 4.6 ต่อปี (CAGR) ขอ้มลูนีบ้่งชีใ้หเ้ห็นถึงการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภยั
อย่างต่อเนื่องตลอดหา้ปีที่ผ่านมา  
 

 

สัดส่วนเบีย้ประกนัวนิาศภัยรับแบ่งตามประเภทธุรกิจประกนัวนิาศภัยปี พ.ศ. 2564 
 

 
ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   
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จากขอ้มลูเบีย้ประกนัวินาศภยัรบัรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 จดัท าโดยฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ. 
ชีใ้หเ้ห็นว่าการประกันภัยรถยนตเ์ป็นประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยที่ครองสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรบัรวมเป็น สัดส่วนมากถึง 
56.1%  ธุรกิจประกันวินาศภยัประเภทส าคญัล าดบัถัดไปคือ การประกันภยัอุบตัิเหตุและการประกันภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด
และการประกันภัยทรัพย์สิน ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเบีย้ประกันภัยรับรวมมากถึงรอ้ยละ 11.9 และรอ้ยละ 11.1 ตามล าดับ  
อย่างไรก็ตาม การประกันภยัสขุภาพท่ีปัจจุบนัมีสดัส่วนของเบีย้ประกนัภยัรับรวมอยู่ที่รอ้ยละ 7.1 แต่เนื่องจากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไดเ้กิดขึน้มาตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 นั้น จะมีบทบาทส าคัญและเป็นตัวเร่งที่ท  าใหธุ้รกิจประกัน
วินาศภยัประเภทนีเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิ่งขึน้ตัง้แต่นีต้่อไป  
 

สอดรบักบัการขยายตวัของเบีย้ประกนัภยั คือ การเพิ่มขึน้ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี ้ถึงความเส่ียงที่บริษัท
รบัประกนัภยัตอ้งแบกรบัภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีเพิ่มสงูขึน้ จากขอ้มลูของ คปภ. พบว่าเงินเอาประกนัภยัของธุรกิจ
ประกันวินาศภยัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2562 จ านวนเงินเอาประกนัภยัมีมลูค่า 
119,397,976 ลา้นบาท และเพิ่มขึน้เป็น 132,875,202,456 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2564 การเพิ่มขึน้ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั
นีเ้อง เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งที่ท  าใหค้วามตอ้งการประกันภยัต่อซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่
ตอ้งการมากยิ่งขึน้ ดงัแสดงในรูปภาพดา้นล่าง 
 
     

 

เบีย้ประกันภัยตอ่รวมทุกประเภทของธุรกิจประกนัวินาศภัยปี พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 
ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.    
  
จากขอ้มูลของส านักงานคปภ. พบว่าเบีย้เอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึน้จาก 66,980 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 
2560 เป็น 78,003 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2564 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ -3.9 ต่อปี (CAGR) โดยในปี พ.ศ. 2564 เบีย้เอา
ประกันภยัต่อคิดเป็นรอ้ยละ 28.5 ของเบีย้ประกนัภยัรบัทัง้หมด การประกนัภยัต่อถือว่าเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงที่ส  าคญั
มากต่อบริษัทประกันวินาศภัย เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยกระจายความเส่ียงใหก้ับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
บรษิัทประกนัวินาศภยัมีศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ในการรบัประกนัภยั อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มเสถียรภาพใหก้บัผลการรบัประกนัภยั อนั
จะน าไปสู่ความมั่นคงทางดา้นการเงิน การประกนัภยัต่อจึงเป็นปัจจยัที่ช่วยผลกัดนัใหอ้ตุสาหกรรมประกันวินาศภยัเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน  
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ภาวะการแข่งขัน 
ส าหรบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนายหนา้ประกันภยัต่อนัน้นบัว่ามีผูป้ระกอบการนอ้ยราย จากขอ้มลูของส านกังาน คปภ. 
พบว่า มีบริษัทที่ขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทนายหนา้ประกันภยัต่อจ านวนทัง้สิน้ 32 บริษัท ซึ่งโดยส่วนมากเป็นบริษัทต่างประเทศที่
เขา้มาท าธุรกิจนีใ้นประเทศไทย เช่น กลุ่ม บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ล็อคตัน้ วัฒนา อินชัวรนัส ์โบรคเกอรส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท มารช์ พีบี จ ากดั  

 
 

 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ ์(สัญญาประกันภัยตอ่) 
บรษิัทฯ มีแนวทางในการใหบ้รกิารและสรรหาลกูคา้ซึ่งไดแ้ก่บรษิัทประกนัภยั (Cedant) และบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) 
ดงันี ้

 

(1) การคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาลูกค้า หรือบริษัทประกันภัย (Cedant) และ บริษัทรับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer) ดงันี ้

• ส าหรับบริษัทประกันภัยจะตอ้งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้ับอนุมัติให้ด าเนินธุรกิจประกันภัยจาก
ส านักงาน คปภ. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีการด ารงอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทนุตามมาตรฐานของส านกังาน คปภ. 

• ส าหรบัการพิจารณาคดัเลือกบริษัทรบัประกันภยัต่อ จะตอ้งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้บัอนุมตัิใหด้  าเนินธุรกิจประกันภัยต่อ
จากส านกังาน คปภ. หรือหน่วยงานก ากบั และ/หรือ ผูม้ีอ  านาจอนมุตัิภายใตป้ระเทศที่บรษิัทดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนไว ้  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัิและมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการพิจารณาเสนองานประกันภยัต่อ โดยจะ
พิจารณาจากค่าความเส่ียงดา้นเครดิตการประกนัภยัต่อ ซึ่งเป็นการอา้งอิงจากเอกสารกรอบการด ารงเงินกองทนุตาม
ระดบัความเส่ียง (Risk-Based Capital Framework) โดยส านกังาน คปภ. ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
- บริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ: บริษัทฯ จะพิจารณาค่าความเส่ียงจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
รบัประกนัภยัต่อโดยใชข้อ้มลูจาก Rating Agency เช่น S&P, AM Best, Fitch เป็นตน้ 

- บริษัทรบัประกันภยัต่อในประเทศ: บริษัทฯ จะพิจารณาค่าความเส่ียงจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุ 
(CAR Ratio) ของบรษิัทรบัประกนัภยัต่อนัน้ 

 

(2) การให้บริการด้านประกันภัยต่อ  
บริษัทฯ มีแนวทางในการใหบ้ริการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อส าหรบัธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทั่วไป (Traditional 
Business) ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

• วิเคราะหข์อ้มลูที่ตอ้งการเอาประกันภยัต่อ โดยพิจารณาจากขอ้มลูสถิติ ลกัษณะความเส่ียง และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งของผลิตภณัฑป์ระกนัภยัแต่ละประเภท 

• ใหค้  าปรกึษา แนะน า และน าเสนอเงื่อนไขการประกนัภยัต่อที่เหมาะสมใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยั (Cedant)    
• ด าเนินการเจรจาต่อรองกับบริษัทรบัประกันภยัต่อ (Reinsurer) ในฐานะนายหนา้ประกันภยัต่อของบริษัทประกันภัย 

(Cedant) 
 

1.7 การจัดหาผลติภัณฑแ์ละการให้บริการ  
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ในส่วนของการใหบ้ริการส าหรับกลุ่มธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑใ์หม่ร่วมกัน 
(Alternative) นั้น บริษัทฯ มีแนวทางการให้บริการเพิ่มเติมจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional 
Business) ดงันี ้

• เก็บรวบรวมขอ้มลูสถิติทางดา้นประกันภัยและประกันภัยต่อ รวมไปถึงขอ้มูลและสถิติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น  ขอ้มูล
เศรษฐกิจ แนวโน้มทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค  เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
ประกนัภยั รวมไปถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่ตอบสนองต่อความตอ้งการในตลาดการประกนัภยัต่อ 

• มองหาโอกาส และพฒันาผลิตภณัฑข์า้งตน้ร่วมกบับริษัทประกนัภยั ใหเ้หมาะสมกับช่องทาง และกลุ่มเป้าหมายของ
บรษิัทประกนัภยัแต่ละราย    

 

การประสานงานและควบคุมการให้บริการ  
 

การประสานงานจัดท าสัญญาประกันภัยต่อ 

บริษัทฯ จะเป็นตวักลางในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทประกันภยั และ บริษัทรบัประกันภยัต่อ ในการจดัท าประกันภยัต่อ 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 

1. ค าเสนอ (Offer)  
เมื่อบรษิัทประกนัภยัมีความประสงคใ์ชบ้ริการใหบ้รษิัทฯ เป็นนายหนา้ประกนัภยัต่อในการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อ บรษิัทฯ 
จะเป็นตวักลางในการน าส่งค าเสนอ (Offer) หรือขอ้เสนอ (Proposal) ในการเอาประกนัภยัต่อของบรษิัทประกันภยัใหแ้ก่บริษัท
รับประกันภัยต่อเพื่อพิจารณา โดยก่อนที่จะน าส่งค าเสนอนั้น บริษัทฯ จะให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกับข้อมูล และ
เงื่อนไขของการเอาประกนัภยัต่อใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยัเพื่อใหบ้รษิัทประกนัภยัมีความพรอ้มในการเขา้ท าสญัญาประกนัภยัต่อ
และท าใหค้  าเสนอของบรษิัทประกนัภยัมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกบักบัความตอ้งการเอาประกันภยัต่อมากที่สดุ 

 
2. ค าสนอง (Acceptance)  

ภายหลงัจากที่บริษัทรบัประกันภยัต่อไดร้บัค าเสนอ ก่อนที่จะส่งค าสนองหรือการยืนยนัการรบัประกันภยัต่อ บริษัทรบัประกัน
ภัยต่อจะมีกระบวนการพิจารณารบัประกันภัยต่อจากค าเสนอและข้อมูลที่ไดร้ับ โดยในขั้นตอนนีบ้ริษัทฯ จะท าหนา้ที่เป็น
ตวักลางในการเจรจาต่อรองกับบริษัทรบัประกันภยัต่อ เพื่อใหไ้ดเ้งื่อนไขที่ดีที่สดุส าหรบับริษัทประกันภยัโดยหลงัจากที่บริษัท
รบัประกนัภยัต่อ ไดพ้ิจารณารายละเอียดต่างๆ จนเป็นที่พอใจแลว้ บรษิัทรบัประกันภยัต่อจะแจง้ผลการพิจารณาหรือค าสนอง
ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดท าเอกสารผลการรับงานซึ่งจะระบุเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ และสัดส่วนการรับ
ประกนัภยัต่อจาก บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ เพื่อน าส่งใหบ้รษิัทประกันภยั ต่อไป โดยเมื่อ บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ไดล้งนามตกลง
รบัประกนัภยัต่อในขอ้เสนอตามขอ้ (1.1) ขา้งตน้ แลว้จะถือว่าสญัญาประกนัภยัต่อไดเ้กิดขึน้แลว้เพราะมีค าเสนอและค าสนอง
ที่ถกูตอ้งตรงกนั  

 
3. ค าสัญญาต่างตอบแทน (Consideration)  

ภายหลงัที่มีสญัญาประกันภยัต่อเกิดขึน้และคู่สญัญาแต่ละฝ่ายต่างมีสญัญาต่อกันแลว้ บริษัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวักลางใน
การด าเนินการรบัเบีย้ประกันภยัต่อจากบริษัทประกันภยัและน าส่งแก่ บริษัทรบัประกันภยัต่อตามสญัญาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้ขณะเดียวกันเมื่อมีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันภยับริษัทฯ จะท าหนา้ที่รบัค่าสินไหม
ทดแทนจาก บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ เพื่อน าส่งแก่บรษิัทประกนัภยัตามความคุม้ครองของแต่ละสญัญาประกนัภยัที่ระบุไว ้
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ภายหลงัจากที่บรษิัทประกันภยัและ บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ตกลงจะจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อบนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันแลว้ 
บริษัทฯ จะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัท าเอกสารสญัญาประกนัภยัต่อเพื่อท าใหก้ระบวนการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อเสรจ็
สิน้สมบรูณ ์
 

 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยถ์าวรหลักที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามที่ปรากฏใน 
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ เท่ากบั 30.95 ลา้นบาทโดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้ 

ทรัพยส์ิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 64 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์    
 ส่วนปรบัปรุงอาคาร 0.11 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
 เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์ านกังาน 0.89 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
 อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ 3.00 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
รวมส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์ 4.00   
สินทรัพยส์ิทธิการใช ้    

 พืน้ที่ส  านกังาน 7.11 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต้

สญัญาเช่า 

 ยานพาหนะ 7.35 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต้

สญัญาเช่า 
รวมสินทรัพยส์ิทธกิารใช้ 14.46   
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน    
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 9.87 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่างตดิตัง้ 2.62 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 12.49   
รวมสินทรัพยถ์าวรหลัก 30.95   

 
 
1. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณป์ระกอบไปดว้ย ส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณส์ านกังาน และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์โดยทรพัยสิ์นทัง้หมดตัง้อยู่ที่ชัน้ 8 อาคารรุ่งโรจนธ์นกุล เลขที่ 46/7 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณข์องบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหกัค่า
เส่ือมราคาในงบการเงินเท่ากบั 4.00 ลา้นบาท ดงัแสดงในตารางดา้นบน 
 

1.8 ทรัพยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
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2. สินทรัพยส์ิทธิการใช ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบไปดว้ย (1) พืน้ท่ีส านกังานซึ่งอยู่ภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีชัน้ 8 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ส  านักงาน ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาจ านวน 3 ปี จากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 15 
กรกฎาคม 2567 (รายละเอียดของสญัญาดงักล่าวแสดงในส่วนที่ 2.2.5 ขอ้ 5.4) และ (2) ยานพาหนะไดแ้ก่รถยนตจ์ านวน 3 คนัซึ่ง
อยู่ภายใตส้ัญญาเช่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยสิ์ทธิการใชข้องบริษัทฯ มีมลูค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเส่ือม
ราคาในงบการเงินเท่ากบั 14.46 ลา้นบาท 
 

2.1. พืน้ทีส่ านักงาน 

 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 พืน้ท่ีส านกังานของบรษิัทฯ มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิในงบการเงินเท่ากบั 7.11 ลา้นบาท โดยสามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งันี ้ 
 

ที่ตัง้ทรพัยสิ์น 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 64 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ชัน้ 8 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ  
เลขท่ี 46/7 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
7.11 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 

ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต ้
สญัญาเชา่ 

รวม 7.11   

 

2.2. ยานพาหนะ 

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยานพาหนะของบริษัทฯ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินเท่ากับ 7.35 ลา้นบาท โดยสามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งันี ้ 
 

จ านวนรถ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 64 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

รถยนต ์3 คนั 7.35 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต ้

สญัญาเชา่ 
รวม 7.35   

 
3. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น ซอฟทแ์วรด์า้นบญัชี ดา้นบริหารจดัการเอกสาร และดา้นบริหาร
จดัการทรพัยากรบุคคล โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัทฯ มีมูลค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าตดั
จ าหน่ายในงบการเงินเท่ากบั 12.49 ลา้นบาท  
 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ 28 

4. สัญญาส าคัญทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 
 

4.1. สัญญาเช่าอาคารส านักงาน  
 

คู่สญัญา : ผูเ้ช่า      :  บรษิัทฯ  
ผูใ้หเ้ช่า :  บรษิัท รุง่โรจนธ์นกลุ จ ากดั  

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ  : ไม่มี 
สินทรพัยท์ี่เช่า : พืน้ท่ีชัน้ 8 เนือ้ที่ 584 ตารางเมตร อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ  
วตัถปุระสงคข์องการเช่า  เพื่อเป็นส านกังาน  
อายสุญัญา : 3 ปี โดยเริ่มตัง้แต่ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2567  

(โดยบรษิัทฯ สามารถแจง้ความประสงคจ์ะต่อสญัญาได ้แต่ตอ้งด าเนินการแจง้ล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญา) 

อตัราค่าเช่า : 226,884 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าสาธารณปูโภค) 
สาธารณปูโภค : ผูใ้หเ้ช่าจดัหาไฟฟ้าและน า้ประปาใหแ้ก่ผูเ้ช่า โดยบริษัทฯ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่แทจ้รงิ

ตามการใชไ้ฟฟ้าและน า้ประปาของพืน้ท่ีเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าแยกต่างหากจากค่าเช่าพืน้ท่ี 
เงื่อนไขส าคญัอื่น : บริษัทฯ วางเงินประกันจ านวน 1,361,304 บาท เพื่อเป็นประกันว่าบริษัทฯ จะปฏิบตัิตาม

สัญญาเช่า โดยเงินประกันดังกล่าวนีจ้ะไม่ไดร้บัดอกเบีย้ และผูใ้หเ้ช่าจะคืนเงินดงักล่าว
ใหแ้ก่บรษิัทฯ ภายใน 15 วนันบัแต่บรษิัท ส่งมอบพืน้ท่ีเช่าคืนแก่ผูใ้หเ้ช่าในสภาพเรียบรอ้ย
ตามสัญญา หากผู้ให้เช่าคืนเงินประกันดังกล่าวล่าช้า ผู้ให้เช่าตอ้งช าระคืนเงินประกัน
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ผูใ้หเ้ช่าผิดนดัเป็นตน้ไปจนกว่าจะคืน
เงินใหบ้รษิัทฯ เสรจ็สิน้ 

สิทธิในการเลิกสัญญาโดย
ผูใ้หเ้ช่า 

: ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้เมื่อปรากฏเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
1) บรษิัทฯ ไม่ช าระค่าเช่าตามเงื่อนไข ขอ้ตกลงตามที่ก าหนดในสญัญา ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิบอก
เลิกสญัญาไดท้นัที 
2) เมื่อบริษัทฯ ผิดสญัญาเช่าและผูใ้หเ้ช่าไดบ้อกกล่าวให้ด าเนินการแกไ้ขพรอ้มปฏิบตัิให้
ถกูตอ้งตามสญัญาแต่บรษิัทฯ ไม่ด  าเนินการภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ 
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4.2. สัญญาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ  
 

คู่สญัญา : บริษัทประกนัภยั และบริษัทรบัประกนัภยัต่อ  โดยมีการระบบุริษัทฯ เป็นนายหนา้ประกนัภยัต่อ 
วนัท่ีท าสญัญา : วนั เดือน ปีท่ีท าสญัญาแต่ละฉบบั 
รายละเอียดท่ีส าคญั 
ของสญัญา 

: เป็นสญัญาประกนัภยัต่อระหว่างบริษัทประกันภยั และบริษัทรบัประกนัภยัต่อ ท่ีมีการระบเุงื่อนไข
การรบัประกันภัยต่อระหว่างกัน เช่น ประเภทงานท่ีรบัประกันภัยต่อ วงเงินการรบัประกันภยัต่อ 
ส่วนลดประกันภัยต่อ ภัยท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ การน าส่งงบบัญชี เป็นตน้ ซึ่งเป็นเอกสารสัญญาท่ีลง
นามโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย โดยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ไดแ้ก ่
- มีการระบชุื่อบริษัทเป็นนายหนา้ประกนัภยัต่อ 
- มีการระบหุนา้ท่ีของบริษัทฯ ในฐานะนายหนา้ประกันภยัต่อดงันี ้

o เป็นตวักลางในการประสานงานดา้นเอกสาร   
o เป็นตัวกลางในการน าส่งเบีย้ประกันต่อท่ีไดร้บัช าระจากบริษัทประกันภัยให้กับ

บริษัทรับประกันภัยต่อภายในระยะเวลาท่ีคู่สัญญาตกลงกัน โดยไม่น าเบี ้ย
ประกนัภยัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน ์หรือหกัค่าใชจ้่ายใดๆ  

o เป็นตัวกลางในการด าเนินการประสานงานเรียกร้องสินไหมจากบริษัทรับ
ประกนัภยัต่อเพื่อน าส่งใหก้บับริษัทประกนัภยัตามเงื่อนไขของสญัญา 

ค่าตอบแทน : บริษัทฯ มีสิทธิ์ไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบของค่านายหนา้ประกันภยัต่อตามอตัราท่ีตกลงกันโดย
มีการระบุไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาประกันภัยต่อฉบับดังกล่าว หรือในสัญญาระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทรบัประกนัภยัต่อ 

หลกัประกนั : ไม่มี 
การชดใชค้วามเสียหาย : ไม่มี 
ระยะเวลา  : ตามระยะเวลาท่ีระบไุวใ้นสญัญา  หรือมีเหตใุหส้ญัญาสิน้สดุลงตามที่ระบใุนสญัญาแต่ละฉบบั 

การสิน้สดุของสญัญา : สญัญาสิน้สดุลงเมื่อครบระยะเวลาท่ีก าหนด หรือมีเหตตุามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่ละฉบบัซึ่งรวมถึงใน
กรณีดงันี ้

- คู่สญัญาบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในสญัญา 

- คู่สญัญามีสิทธิ์ท่ีจะขอยกเลิกสญัญาโดยมีผลทนัทีในกรณีดงันี ้
o เมื่อคู่สญัญาอีกฝ่ายประพฤติผิดสญัญา  หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้
o เมื่อคู่สญัญาอีกฝ่ายผิดนัดช าระ สญูเสียเงินทุนจดทะเบียน ลม้ละลาย หรือถูกเพิกถอน

ใบอนญุาต 
o เมื่อคู่สญัญาอีกฝ่ายถกูควบรวมกิจการซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการ 
o เมื่อประเทศของคู่สญัญาอีกฝ่ายถกูควบคุม  ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง หรืออยู่ใน

สภาวะสงคราม 

- บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากบริษัทรับประกันภัยต่อถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือตามเงื่อนไขท่ีไดร้ะบไุวใ้นสญัญา 

 
 
 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ 30 

 
 
 
การถือหุ้นในบริษัทอื่น 
 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ 

ชนิดของหุ้น 
จ านวนหุ้น  

จ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 

บริษัทย่อย 

บรษิัท อารส์แควร ์จ ากดั  
(R SQUARE CO., LTD)  
ที่อยู่เลขที่ 46/7 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ 
ชัน้ 8 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
เบอรโ์ทรศพัท ์(+66)-2150-8577 

เพื่อใหบ้รกิารเรียนรูอ้บรม
ในระบบออนไลน ์พรอ้ม
พฒันาเทคโนโลยีใหม่ที่
สามารถระบตุวัตนผูใ้ชง้าน
ผ่านใบหนา้ "Face 
Detection and Face 
Recognition" 

55% หุน้สามญั ทนุจดทะเบียน 
3,000,000 บาท  
(หุน้ละ 100 บาท) 

30,000 หุน้ 

 
ผู้ถือหุ้น  
รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
 

ล าดับที ่ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 ครอบครวัพรรณนิภา 1/ 102,000,000 44.35 
 1.1 นายอญัชลิน  พรรณนิภา 59,500,000 25.87 
 1.2 นางนภสันนัท ์ พรรณนิภา 42,500,000 18.48 

2 นางยพุเรศ  พิรยิะพนัธุ ์ 30,600,000 13.30 
3 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ 20,400,000 8.87 
4 นายกฤษณ ์ สจุเร 17,000,000 7.39 
5 บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,010,100 0.87 
6 นายนฤทธ์ิ เนาวรตันว์ฒันา 1,985,400 0.86 
7 นางสาววลยัณฐั ตรีวศิวเวทย ์ 1,725,500 0.75 
8 นายมนตช์ยั ลีศิรกิลุ 1,490,000 0.65 
9 นางสาวสลุลิตา ถานบรุ ี 1,211,400 0.53 
10 นายสิทธัตถ ์ลิมเกรียงไกร 1,115,900 0.49 
11 ประชาชนทั่วไป 50,461,700 21.94 

 รวม 230,000,000 100.00 

 
 

1.9 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษัทฯ 
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จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 115,000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 230,000,000  หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทนุที่เรียกช าระแลว้จ านวน 115,000,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 230,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
 
การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
-  ไม่มี - 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   
บรษิัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบรษิัทฯ 
ตามความเหมาะสมดว้ยการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 

 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะจ่ายเงิน
ปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และจะรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการ
ประชมุคราวต่อไป 
 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 
 

ปี 2563(1) 2564(2) 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 1.31 0.44 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.17  0.318 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 89.3% 72.3% 
 
(1)ปรบัปรุงใหม่มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ของบริษัทฯ  จากหุน้ละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท โดยเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 
2/2563  เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 155,000,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อ
วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 
(2)เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีอตัรา 0.318 บาทต่อหุน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 72.3% ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม ประกอบดว้ยเงิน
ปันผลระหว่างกาลที่อตัรา 0.165 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 37,950,000 บาท ดงันัน้คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.153 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 35,190,000 บาท 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 
 
 
 
บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็น
พืน้ฐานส าคญัที่ช่วยใหบรษิัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์ทัง้นี ้การระบแุละจดัการความเส่ียงจะช่วยสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯ มี
การตดัสินใจที่ดีขึน้ จะช่วยใหม้องเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณส์ าคญัที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อ
หุน้ได ้ความเส่ียงหมายถึงโอกาสของเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยสามารถวดั
ความเส่ียงไดจ้ากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ 
 

(1) นโยบายการบริการความเสี่ยง 

• บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการจดัท าแผนธุรกิจ
ประจ าปี การบรหิารงาน และการตดัสินใจประจ าวนั รวมถึงกระบวนการบรหิารโครงการต่าง ๆ  

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษัทฯ เป็นเจา้ของความเส่ียง ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการระบุ และ
ประเมินความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนรบัผิดชอบ รวมทัง้ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อจดัการความเส่ียง  

 
(2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก เพื่อบริหารจดัการประเภทความเส่ียงและควบคุมใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่มีความเหมาะสม
และยอมรบัได ้โดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ ไดก้ าหนดกระบวนการบรหิารความเส่ียงองคก์รไวด้งันี ้ 

• การก าหนดวตัถุประสงค ์: การบริหารความเส่ียงขององคก์ร ตัง้แต่การระบุประเภทความเส่ียง แนวทางการ
ประเมินความเส่ียง และวิธีการก าหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียง ใหเ้ป็นไปในแนวทางที่จะท าให้
องคก์รสามารถบรรลพุนัธกิจ ภารกิจ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนดขึน้ภายใตห้ลกัการท่ีว่า บรษิัทฯ จะ
ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสอดรบักบัวิสยัทศัน ์และค่านิยมองคก์ร 

• การก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) : ระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได ้คือ ขอบเขตที่ฝ่าย
บริหาร ก าหนดระดบัขอบเขตการตดัสินใจ และผลกระทบจากการตดัสินใจที่ยอมรบัได ้โดยมั่นใจว่าภายใต้
ขอบเขตดงักล่าว องคก์รจะยงัคงสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างยั่งยืน และบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด  

• การระบคุวามเส่ียง : กระบวนการบรหิารความเส่ียงตอ้งมีการสอบทานและพิจารณาปัจจยัความเส่ียงในทกุ ๆ 
ดา้น ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกสม ่าเสมอ และครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยุทธ ์ความเส่ียง
ทางการเงิน ความเส่ียงดา้นการบริหาร ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตลอดจนความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

 
 
 
 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
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(1) ความเสี่ยงจากการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการในอนาคต  

ความเสี่ยง : ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้  จะท าใหบ้รษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 115.00 ลา้นบาท 
โดยมีหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 230.00 ลา้นหุน้ และมลูค่าที่ตราไว ้(Par) เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้ โดยปัจจุบนั
บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาโอกาสในการเติบโตในอนาคตในการขยายขอบเขตของการท าธุรกิจดา้นการเป็นตัวกลางในการรับ
ประกนัภยัต่อ  หากบรษิัทฯ ไม่สามารถสรา้งผลตอบแทนที่เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทนุในปัจจุบนั รวมถึง อาจตอ้งใชเ้วลา
ในการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุน ดว้ยเหตุดังกล่าว อาจส่งผลให ้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรพัยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ปรบัตวัลดลงอย่างมีนยัส าคญั 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ไดท้ าด าเนินการแสวงหาการลงทนุในธุรกิจมีอตัราการเจริญเติบโตและยั่งยืนในระยะ
ยาว สรา้งผลตอบแทนการลงทุนที่ดีผ่านการลงทุนในรูปแบบที่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับสถานการณแ์ละแนวโนม้ ใน
อนาคต และในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการลงทุนในโครงการในอนาคต บริษัทฯ จะบริหารจดัการเงินสดที่ไดร้บัจากการ
ลงทุนตามกรอบตามแนวทางนโยบายลงทุนของบริษัทฯ ที่ ไดน้ าเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว้และมีการ
ติดตามอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากความผันผวนของการลงทุน ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลขาดทุน 
ภายใตส้ภาวะเศรษกิจโลกที่ชะลอตัว และมีความผันผวน ทั้งนี ้บริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน เพื่อให้
บรษิัทฯ สามารถสรา้งผลตอบแทนไดต้ามที่คาดหวงั และลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ได  ้

 
(2) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลประกอบการในแต่ละไตรมาส  

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จะรบัรู ้รายไดจ้ากค่านายหนา้ประกันภัยต่อจากเบีย้ประกันภัยต่อกรณีที่มีการท า
สญัญารบัประกนัภยัต่อเป็นหลกั ซึ่งขึน้อยู่กบัผลประกอบการและรูปแบบการบนัทึกรายไดข้องบรษิัทประกนัภยั  ดงันัน้ ในบาง
ไตรมาสที่มีการท าสัญญารบัประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรบัประกันภัยต่อ เป็นจ านวนมาก หรือบริษัท
ประกนัภยัมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑท์ี่เอาประกนัภยัต่อดงักล่าวเพิ่มขึน้  ก็จะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีการรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสนัน้ และ/
หรือ ไตรมาสถัดมาเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีเหตุแห่งความเส่ียงขนาดใหญ่เกิดขึน้ และมีการท าสัญญา
รบัประกันภยัต่อ  เนื่องจากเหตุนัน้ในบางไตรมาสเป็นจ านวนมาก ก็อาจส่งผลให ้การรบัรูร้ายไดข้องบรษิัทฯ ในไตรมาสต่อมา
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัได ้

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความพยายามขยายฐานลูกคา้ในส่วนการประกันภัยแบบสัญญาเฉพาะราย 
(Facultative) เพื่อลดความเส่ียงจากการที่รายไดข้ึน้อยู่กับสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty) ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในลกัษณะเช่นท่ีว่ามานีไ้ด ้

 
 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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(3) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ความเสี่ยง : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งเป็นตวักลางระหว่างบริษัทประกนัภยั 
และบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ดงันัน้ แนวโนม้การเติบโตของบรษิัทฯ จึงสอดรบัไปตามการเติบโตของธุรกิจประกนัภยัวินาศภยั ซึ่ง
จะสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทัง้นี ้ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-
19) ตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา ส่งผลใหใ้หปั้จจยัที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอันตอ้งชะลอตวัลงเป็นอย่างมาก 
อาทิ การใชจ้่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน การน าเขา้และส่งออกสินคา้ และภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลใหป้ริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหดตวัลงเป็นอย่างมาก ตลอดจนถึงการจา้งงานมี
จ านวนลดลง อันมีผลท าให้ความสามารถในการจับจ่ายใชส้อยของประชาชนถดถอยลงอย่างมีนัย ดังนั้น หากในอนาคต 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงยืดเยือ้ อาจส่งผลใหภ้าคธุรกิจประกันภัย  รวมถึงการ
ประกันภัยต่อนั้นตอ้งชะลอตวัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดว้ยสถานการณด์งักล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท  าใหบ้ริษัทประกันภยัตอ้ง
ปรบัเปล่ียนกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจโดยการลดสดัส่วนการเอาประกันภยัต่อ (Reinsurance) ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียง
ของการผนัผวนของรายไดค้่านายหนา้จากสญัญาประกนัภยัต่อของกรมธรรมป์ระเภทนีล้ดลงในช่วงเวลาดงักล่าว  

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีประสบการณแ์ละความช านาญในธุรกิจประกันภัยอย่างยาวนานจึงสามารถ
ประเมินสถานการณท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดเ้ตรียมแผนการรบัมือไวอ้ย่างทันท่วงที จึงสามารถเปล่ียน
สถานการณว์ิกฤติดังกล่าวใหเ้ป็นโอกาส โดยเร่งจัดท าแผนการประกันภัยประเภทอื่น เพื่ อทดแทนการลดลงของการท า
ประกันภัยประเภทรถยนต ์และน าเสนอต่อคู่คา้ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรบัประกันภัยต่อไดท้ันต่อสถานการณแ์ละ
เป็นไปตามความตอ้งการของคู่คา้ จึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่านายหนา้ประกันภยัต่อ (Reinsurance Brokerage 
Fee) จากผลิตภัณฑใ์หม่ ทดแทนรายไดจ้ากส่วนที่ถูกผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว รวมทั้ง ยังมีการเฝ้าติดตามและ
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด โดยเฉพาะภาคการผลิตต่างๆ และขอ้มลูทางการตลาดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเตรียมพรอ้มรบั
ความเส่ียงและความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศในอนาคต  
 
(4) ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ประสบปัญหาสภาพคล่องจากผลกระทบของเชือ้ไวรัสโคโร-

นา (COVID-19) 
 

ความเสี่ยง : ดว้ยการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึน้ในหลายพืน้ที่ทั่วโลก จึงส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างมาก ท าใหภ้าคเอกชนจ าเป็นตอ้งชะลอหรือหยดุการลงทนุ หรือแมก้ระทั่งตอ้งหยุด
ด าเนินธุรกิจชั่วคราว โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว บนัเทิง และกีฬา อาทิ การยกเลิกการเดินทางระหวา่งประเทศ และ
กิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา ท าใหเ้กิดความเสียหายและมีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่
เกิดขึน้จากบริษัทประกันภยั อนัเป็นสาเหตุใหบ้ริษัทรบัประกันภยัต่อมีภาระในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจ านวนมากใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจท าใหบ้ริษัทรบัประกันภัยต่อซึ่งเป็นคู่คา้ของบริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับผลการด าเนินงานที่ไม่สูด้ีนกั 
นอกจากนีแ้ลว้ ตลาดหุน้ทั่วโลกยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะความผนัผวนอนัเนื่องมาจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-
19) จึงเป็นอีกสาเหตหุนึ่งที่ส  าคญัที่ส่งผลกระทบทางลบต่อรายไดจ้ากการลงทุนของบริษัทรบัประกนัภยัต่อ ซึ่งอาจมีผลต่อ
การถูกปรบัลดระดบัความน่าเชื่อถือจาก A- (Excellent) เป็น B++(Good)  ซึ่งมีผลต่อการคดัเลือกบริษัทรบัประกันภัยต่อ
ของบรษิัทประกนัภยับางแห่ง ที่จะก าหนดเงื่อนไขการเอาประกนัภยัต่อกบับรษิัทรบัประกนัภยัต่อที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือดี 
หรือ A- (Excellent) ขึน้ไปเท่านัน้ ดงันัน้ รายไดข้องบรษิัทฯ อาจจะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว  
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มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ไดม้ีระเบียบปฏิบตัิของสายงานพฒันาธุรกิจในการคดัเลือกบริษัทรบัประกนัภยัต่อ 
ซึ่งก็จะตอ้งเป็นไปตามเกณฑค์วามน่าเชื่อถือที่คู่สญัญาไดก้ าหนดไว ้โดยเกณฑข์ัน้ต ่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกบรษิัท

รบัประกันภัยต่อ โดยส่วนใหญ่แลว้ จะมีระดับความน่าเชื่อถือไม่ต ่ากว่า A- 1 หรือหากลูกคา้ตอ้งการท าสัญญากับบริษัท

รบัประกนัภยัต่อที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ต  ่ากว่า A- นัน้ ลกูคา้จะตอ้งส่งเอกสารยืนยนัใหก้บับรษิัทฯ ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดม้ีแนว
ทางการเฝา้ติดตามสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงอย่างใกลช้ิดและสม ่าเสมอเพื่อเตรียมรบัมือกบัความเส่ียงดงักล่าว และพรอ้ม
ที่จะพิจารณาสรรหาบริษัทรบัประกันภัยต่อที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือในระดบัสูง ซึ่งจะท าให้
บรษิัทฯ สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในลกัษณะเช่นท่ีว่ามานีไ้ด ้
 
(5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าบริษัทประกันภัย (Cedant) รายใหญ่   
 

ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีรายไดท้ี่เกิดจากการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อใหก้ับบริษัทประกันภยัจ านวนไม่ต ่ากว่า 20 บริษัท
ต่อปี อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ มีกลุ่มลกูคา้หลกัซึ่งเป็นบรษิัทประกนัภยัขนาดใหญ่และมีสดัส่วนรายไดท้ี่เกิดจากเบีย้ประกนัภยัตอ่ 
(Reinsurance Premium) ที่มีนยัส าคญั โดยในปี 2563 มีจ านวน 4 ราย มีรายไดค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66.19 และปี 2564        
มีจ านวน 5 ราย มีรายไดค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.19 ดงันัน้หากบรษิัทประกนัภยัรายดงักล่าวปรบัสดัส่วน Portfolio ในการ
เอาประกนัภยัต่อโดยปรบัสดัส่วนลง รวมถึง หากบรษิัทประกนัภยัรายใหญ่เกิดปัญหาหรือมีการเปล่ียนแปลงแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และรายไดจ้ากการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อของบรษิัทฯ ได  ้
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการพิจารณาคดัเลือกและสรรหาบรษิัทประกนัภยัที่มีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง มีชื่อเสียงและประสบการณอ์ันยาวนานในธุรกิจ รวมถึงมีความเป็นมืออาชีพสูง เพื่อลดความเส่ียงจาก
เหตกุารณด์งักล่าว นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมุ่งเนน้การใหบ้รกิารจดัหาประกนัภยัต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance 
Solution Provider) ตัง้แต่การใหค้  าปรกึษา รวมถึงการวิเคราะหแ์ละพฒันาผลิตภณัฑค์วบคูไ่ปกบัลกูคา้ เพื่อเสรมิสรา้งความ
แข็งแกร่งใหก้ับลกูคา้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดเ้ร่งสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีทางธุรกิจกับบริษัทประกันภยัอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ขยายโอกาสทางธุรกิจและลดการพ่ึงพาลกูคา้เพียงไม่ก่ีราย  
 
(6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) รายใหญ่   
 

ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีรายไดค้่านายหนา้ประกันภยัต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรบัประกันภยัต่อในปี 
2563 และปี 2564 เท่ากับ 193.98 ลา้นบาท และ 224.65 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการแก่บริษัท
รบัประกันภัยต่อทั้งหมดจ านวนมากกว่า 60 ราย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดร้บัรายไดค้่านายหนา้ประกันภัยต่อจากบริษัทรบั
ประกันภยัต่อหลกั 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทรบัประกันภยัต่อจากต่างประเทศ 1 ราย และบริษัทรบัประกันภัยต่อในประเทศ 1 ราย 
โดยมีสดัส่วนรวมกันรอ้ยละ 75.01 และรอ้ยละ 70.65 ของรายไดค้่านายหนา้รวมในปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า บริษัทฯ มีการพึ่งพิงบริษัทรับประกันภัยต่อบางราย ดังกล่าว ดังนั้น หากบริษัทรับประกันภัยต่อรายนั้นมีการ
ปรบัเปล่ียนนโยบายในการด าเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ได ้ 

 
1    การจดัอนัดบัความแข็งแกร่งทางดา้นการเงิน (Financial Strength Rating) ของบริษัทประกนัภยัในต่างประเทศ โดยรวบรวมขอ้มลูผลการจัด
อนัดบัจากบริษัทจดัท าอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) 4 บริษัทประกอบดว้ย A.M. Best, Fitch Ratings, Moody’s Investors 
Service และ S&P ซึ่งเป็นบริษัทจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ทางส านักงาน คปภ. ก าหนดใน “ประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการประกนัภยัต่อของบริษัทประกนั วินาศภยั พ.ศ. 2555   
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มาตรการจัดการความเสี่ยง : การจดัหาประกันภยัต่อนัน้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเงื่อนไขสญัญาประกันภยัต่อและ
คุณสมบตัิของบรษิัทรบัประกันภยัต่อ ตามเงื่อนไขและเกณฑก์ารคดัเลือกของบริษัทประกนัภยัเป็นหลกั ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะ
นายหนา้ประกนัภยัต่อ ไดใ้หค้วามส าคญัในการสรรหาบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ดว้ยการคดัเลือกรายที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของคู่สญัญา ซึ่งประเมินจากความเส่ียงดา้นเครดิตการประกันภยัต่อ โดยบริษัทรบัประกันภยัต่อต่างประเทศ ตอ้งมีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาตามระดับความเส่ียงที่จัดขึน้โดย S&P, Moody’s, Fitch และ A.M Best ไม่ต ่ากว่า A- และ
ส าหรบับริษัทรบัประกันภัยต่อในประเทศจะก าหนดค่าความเส่ียงตามอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท
รบัประกนัภยัต่อหรือ CAR Ratio ไม่ต  ่ากว่า รอ้ยละ 200 เป็นตน้  
 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบับรษิัทรบัประกนัภยัต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นการบรหิารจดัการคู่คา้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั พรอ้มกนักบัการขยายฐานคู่คา้ไปยงับรษิัทรบัประกนัภยัต่อรายใหม่ๆ โดยใช้
ประสบการณ ์ฐานขอ้มลู และความเป็นมืออาชีพของบรษิัทฯ จึงท าใหบ้รษิัทฯ เป็นท่ียอมรบัจากบรษิัทรบัประกนัภยัต่อทัง้ใน
และต่างประเทศ และไดร้บัความไวว้างใจและมีสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนัมาอย่างยาวนาน 
 
(7)   ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษทัรับประกันภัยตอ่ (Reinsurer) ติดต่อรับประกันภัยต่อโดยตรงกบับริษัท

ประกันภัย (Cedant)  
 
ความเสี่ยง : ในกรณีที่บริษัทรบัประกนัภยัต่อด าเนินการรบัประกนัภยัต่อโดยตรงกับบริษัทประกนัภยั  อาจส่งผลกระทบให้
บรษิัทฯ สญูเสียรายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัต่อได ้ 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง :  จากการท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญดา้นการประกันภยัต่อเป็นอย่างมาก มีความเขา้ใจใน
ความเส่ียงภยัประเภทต่างๆ รวมถึงสภาพการแข่งขนัและสภาวะของตลาดประกันภยัในประเทศไทยอย่างลกึซึง้ ตลอดจนมี
ความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทประกนัภยั และที่ส  าคญัคือตน้ทุนที่ต  ่ากว่าจากการใช้
บริการของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทรับประกันภัยต่อติดต่อกันเองโดยตรง การใช้บริการ
นายหนา้ประกันภยัต่อของบริษัทฯ จึงมีความคุม้ค่าและส่งผลใหคู้่คา้ไวว้างใจให้บริษัทฯ เป็นตวักลางในการจดัหาสญัญา
ประกนัภยัต่อ เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนที่ดีที่สดุจากการรบัประกนัภยัต่อที่มีประสิทธิภาพ  
 

นอกจากนัน้ หากบริษัทรบัประกนัภยัต่อติดต่อประสานงานกบับริษัทประกันภยัโดยตรง อาจตอ้งเผชิญกบัความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นทัง้ทางดา้นภาษา เอกสารที่จ  าเป็นต่างๆ และการประสานงาน โดยเฉพาะบรษิัทรบัประกนัภยัต่อต่างประเทศ รวมถึง 
ในกรณีที่บริษัทรบัประกันภยัต่อด าเนินการจดัตัง้สาขาในประเทศ (Local) จะจ าเป็นตอ้งแบกรบัทัง้ตน้ทุนคงที่ และตน้ทุน
แปรผนั จ านวนมาก อาทิ ค่าเช่าอาคารส านกังาน และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เป็นตน้ ดว้ยเหตนุี ้บรษิัทฯ จึงมั่นใจ
ว่าความเส่ียงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ไดน้อ้ย เนื่องจาก บริษัทฯ มีความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญ และสายสัมพนัธก์ับ
บริษัทประกนัภยั เป็นเวลานาน สามารถช่วยเหลือบริษัทรบัประกนัภยัต่อไดเ้ป็นอย่างดี  และยงัเป็นการลดเงินลงทุน ในการ
จัดตั้งสาขาในประเทศไทย ตามที่กล่าวข้างตน้  เป็นผลให้บริษัทรับประกันภัยต่อส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการนายหน้า
ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ที่มีความรูแ้ละความเขา้ใจถึงความตอ้งการของบริษัทประกันภัยและแนวโนม้ของ
ตลาดในประเทศไทยแทน 
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(8) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ 
 

ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์       
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน ์โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ และด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อ  
ตามล าดับ เนื่องจากมีประสบการณใ์นธุรกิจการรบัประกันภัยต่อ (Reinsurance) มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีความรู ้
ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดี  โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ
บรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั   
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ผูบ้รหิารหลกัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ คณุยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์และคณุพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์เป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 13.30 และรอ้ยละ 8.87 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขาย
หุน้ในครัง้นี ้ท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูบ้รหิารหลกัจะยงัคงเป็นผูบ้รหิารของบริษัทฯ ต่อไป และจะบริหารงานเต็มความสามารถเพื่อ
ขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ติบโตในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการเตรียมนโยบายการสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคัญ 
(Succession Plan) ไว ้รวมถึงไดม้ีการจดัโครงสรา้งต าแหน่งและหนา้ที่ส  าคัญไม่ใหก้ระจุกตัวอยู่กับผูบ้ริหารรายดงักล่าว
เท่านัน้ โดยในช่วงตน้ปี 2563 บรษิัทฯ ไดว้่าจา้งผูบ้รหิารซึ่งเป็นบคุคลภายนอกมาด ารงต าแหน่งส าคญัเพิ่มเติม คือ ประธาน
เจา้หนา้ที่สายงานธุรกิจลูกคา้ ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความสามารถและเขา้ใจในธุรกิจนายหนา้รบัประกันภัยต่อเป็นอย่างดี รวมถึง 
บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบับุคลากรของบรษิัทฯ พรอ้มมุ่งเนน้นโยบายจงูใจพนกังานใหอ้ยู่กับองคก์รเพื่อเติบโตรว่มกนัใน
ระยะยาว โดยมีการวางแผนความกา้วหน้าทางสายงาน และพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับต าแหน่งและความรู้
ความสามารถ โดยสามารถเทียบเคียงไดก้ับอตัราผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ  
 
(9) ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัยต่อ และคู่แข่งรายใหม่  
 

ความเสี่ยง : ในอดีต ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อยงัไม่เป็นที่รูจ้กัในวงกวา้ง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตวัและมี
ความซบัซอ้น อย่างไรก็ดี จากแนวโนม้อตุสาหกรรมประกนัภยัที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัมีความ
เขา้ใจและมีความสามารถในการเขา้ถึงการท าประกันภยัมากขึน้ บริษัทประกันภยัจึงมีผลประกอบการดีขึน้อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการรบัประกนัภยัที่มีมลูค่าสงูขึน้ทุกปี ดงันัน้ การท าประกันภยัต่อจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทประกันภัย ท าให้บริษัทประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ส่งผลให้บริษัทประกันภัยเลือกที่จะท า
ประกันภยัต่อมากขึน้ ธุรกิจประกันภยัต่อและนายหนา้ประกันภยัต่อจึงไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา เหตุผลดังกล่าวท าให้จ านวนผู้ประกอบการนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทยเพิ่มจ านวนมากขึน้โดยมีทั้ง
ผูป้ระกอบการสญัชาติไทยและต่างประเทศที่เขา้มาในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน จากฐานขอ้มลูของส านกังาน คปภ. แสดง
ใหเ้ห็นว่าในปี 2564 มีนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตนายหนา้ประกนัวินาศภยัโดยตรงและประกันภยัต่อจ านวน 32 บริษัท ดงันัน้ 
บรษิัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากการเพิ่มขึน้ของคู่แข่งในอตุสาหกรรม ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดการแข่งขนั
ดา้นอตัราค่านายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) อนัจะมีผลท าใหร้ายไดข้องบรษิัทฯ ลดลง  
เพื่อเตรียมรบัมือกับความเส่ียงที่ว่านี ้ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดกลยทุธใ์นการพฒันาสญัญาประกันภยัต่อที่มีความหลากหลาย 
และเป็นที่ตอ้งการของบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการท างานที่มุ่งเน้นการวิเคราะหค์วามตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ติดตามสถานการณปั์จจบุนัและประเมินแนวโนม้ของธุรกิจประกนัวินาศภยัและธุรกิจประกันภยัต่ออย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนถึงยึดแนวทางการท างานท่ีใกลช้ิดกบับรษิัทประกันภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
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และเชื่อมั่นว่าผลิตภณัฑป์ระกันภยัที่ถูกพฒันาขึน้เป็นที่ตอ้งการของผูเ้อาประกันภยัอย่างแทจ้ริง และการเอาประกันภัยต่อ
ของบรษิัทประกนัภยันัน้เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงกบัความตอ้งการของทัง้บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อมาก
ที่สุด กลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากจะช่วยใหผ้ลิตภัณฑป์ระกันภัยของลูกคา้ของบริษัทฯ มีคุณภาพมากขึน้แลว้ ยังช่วยสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดีกบับริษัทประกันภยัและช่วยใหบ้ริษัทฯ ไดจ้ดัหาสญัญาประกนัภยัต่อบนผลิตภณัฑป์ระกันภยัที่มีคณุภาพ
และหลากหลายมากขึน้ ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบรษิัทฯ ในการแข่งขนัในตลาดนายหนา้ประกนัภยัต่อในอนาคตได ้ 
 
(10) ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางไซเบอร ์
 

ความเสี่ยง : ปัจจุบนั บริษัทฯ มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกนัภยัและบริษัทรบัประกันภยัต่อผ่านระบบออนไลน์
เป็นหลัก จึงท าใหบ้ริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายและทวีความซบัซอ้นมาก
ยิ่งขึน้ทกุวนั  
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ จึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงจากการถกูโจมตีทางไซเบอร ์ โดยได้
ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรดักมุ และไดว้่าจา้งบริษัทชัน้น าที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการใหบ้ริการดา้นความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ เขา้มาด าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวงัการถูกคุกคามทางไซเบอร์
ของบริษัทฯ ทุกช่องทาง พรอ้มทัง้รายงานความผิดปกติใหบ้ริษัทฯ รบัทราบโดยทนัทีหากเกิดกรณีภยัคุกคามทางไซเบอรก์บั
บรษิัทฯ ระบบป้องกนัการโจมตีทางไซเบอรใ์นปัจจบุนัของบรษิทัฯ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น  
 
 
 

 
(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัยต่อและประกัน

วินาศภัย  
 

ความเสี่ยง : ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อของบริษัทฯ นัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุโดย พระราชบญัญัติ
ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าวและกฎหมายล าดบัรองลงมาซึ่งมี ส านกังาน คปภ. เป็นหน่วยงานก ากบัและดแูล และเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อในเรื่องต่างๆ อาทิ 

o การออกใบอนญุาตและการต่ออายใุบอนญุาตใหน้ิติบคุคลเป็นนายหนา้ประกนัภยัโดยตรงและต่อ 
o การเก็บเบีย้ประกนัภยัต่อ 
o การยื่นรายงานเก่ียวกบัผลการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ 

 

ทัง้นี ้ หากกฎหมายที่ใชบ้งัคบัการประกอบธุรกิจของนายหนา้ประกนัภยัต่อมกีารเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลให้
บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้จึงอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีแ้ลว้ หากกฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่มีผลต่อบริษัทประกนัภยั
เกิดการเปล่ียนแปลง ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ในทางออ้มไดเ้ช่นกนั 
 

ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ (Regulatory Risk) 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับการด าเนินงานตามกฎขอ้บงัคบัของคปภ. ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่ออย่างเคร่งครดั ส่งผลใหท้ี่ผ่านมาบริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตนายหนา้ประกันวินาศภยั
โดยตรงและประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่องนับแต่ก่อตัง้บริษัทฯ นอกจากนีแ้ลว้ บริษัทฯ ยั งไดม้ีการศึกษาและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกิดขึน้ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นดัชนีชีน้  าถึงการเปล่ียนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจที่มีความเป็นสากลอย่างมาก ดงันัน้บรษิัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าบรษิัท
ฯ จะมีความพรอ้มและมีความสามารถที่จะปรบัตวัรบักบัการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
ไดเ้ป็นอย่างดี  
 
(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ 

(Reinsurer)  
 

ความเสี่ยง : เนื่องจากบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่เป็นตวักลางซึ่งมีบทบาทส าคญัในการประสานงานจดัท าสญัญาประกนัภยั
ต่อระหว่างบรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อหากคู่คา้ของบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการท าประกันภยั
ต่อ เช่น การปรบัลดสดัส่วนการเอาประกนัภยัต่อ เป็นตน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ได ้
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของงานบรกิาร
ของบริษัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้อย่างสม ่าเสมอ การบริการที่บริษัทฯ มอบใหแ้ก่บริษัทคู่คา้นั้น มิใช่เพียงการบริกา รจัดท าสัญญา
ประกันภยัต่อ แต่ยงัรวมไปถึงการวิเคราะหแ์ละใหค้  าปรกึษา ร่วมพฒันาและใหค้  าแนะน าในการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อ
อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการบริการใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึน้เพื่อช่วยใหคู้่คา้ของบริษัทฯ ทั้ง
บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกันภยัต่อสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มจากการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ ได ้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยผลิตภัณฑ์
ประกันภยัที่ถูกพฒันาขึน้จะมีคุณลกัษณะและเงื่อนไขที่เป็นที่ตอ้งการของประชาชนและมีความเหมาะสมกับช่องทางการ
ขายเพื่อที่จะเขา้ถึงผูบ้รโิภคที่เป็นเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะเอือ้ประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กบัทัง้บรษิัทประกนัภยัและ
บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ไปพรอ้มๆ กนัอนัจะท าใหค้วามเส่ียงประเภทดงักล่าวขา้งตน้นีล้ดลง  
 
 
 
 

 

(1) ความเสี่ยงจากการติดตามเบีย้ประกันภัยต่อทีค่้างช าระ 
 

ความเสี่ยง : ในปัจจุบันการท าสัญญาประกันภัยต่อนั้นจะก าหนดใหม้ีการช าระค่าเบีย้ประกันภัยต่อเป็นรายงวด โดยที่การ
ประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) โดยส่วนมากจะมีการก าหนดช าระเงินนับจากวันสิน้ไตรมาส ในขณะที่การ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative) จะมีก าหนดการช าระเงินที่แตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา
ประกนัภยัต่อ โดยปกติบรษิัทฯ จะรบัฝากค่าเบีย้ประกันภยัต่อที่ไดร้บัจากบรษิัทประกนัภยั และหกัส่วนที่เป็นรายไดค้่านายหนา้
ประกันภยัต่อของบริษัทฯ ไว ้และน าส่วนที่เหลือของบริษัทรบัประกันภยัต่อ น าฝากในบญัชีเงินฝากสถาบนัการเงินที่มีขอ้จ ากดั
ในการใช ้ซึ่งแยกจากบญัชีที่ใชใ้นการด าเนินการอื่นๆ เพื่อน าส่งเบีย้ประกนัภยัต่อใหแ้ก่บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ 
 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
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อย่างไรก็ดีในบางกรณีบริษัทประกนัภยัที่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ จะมีขัน้ตอนการด าเนินงานทางเอกสารที่ค่อนขา้งรดักมุ จึง
อาจท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ไดต้กลงไว ้กรณีลักษณะเช่นที่ว่านีจ้ะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับค่าเบีย้
ประกันภยัต่อล่าชา้ จึงปรากฎรายการยอดคงคา้งนานส าหรบัเงินคา้งจ่ายบรษิัทรบัประกนัภยัต่อในงบการเงิน ซึ่งก็จะส่งผล
ต่อโอกาสในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคต 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดม้ีการด าเนินการวางนโยบายการติดตามเบีย้
ประกันภยัต่อที่คา้งช าระอย่างใกลช้ิดเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงที่บริษัทฯ จะไดร้บัรายไดค้่านายหนา้ประกันภัยต่อล่าชา้ 
โดยในปัจจบุนับรษิัทฯ มีการก าหนดระยะเวลาการรอจ่าย (Credit Term) ส าหรบัแต่ละประเภทสญัญาดงันี ้ 
 

1) สญัญาประเภท Treaty จะก าหนดระยะเวลาการรอจ่ายตามสญัญาที่มีการตกลงรว่มกนัตามแต่ละสญัญาที่เกิดขึน้ 
2) สัญญาประเภท Facultative จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีการก าหนดวันช าระจ่ายจาก บริษัทประกันภัย (PPW: 

Premium payment warranty) จะก าหนดระยะเวลาการรอจ่ายตามเงื่อนไข โดยนบัจากวนัที่สัญญามีผลบงัคับใช ้และ
กรณีที่ไม่มีการก าหนดวนัช าระจ่ายจากบริษัทประกันภยั บริษัทฯ จะมีการก าหนดระยะเวลาการรอจ่ายเป็นระยะเวลา 
120 วนันบัจากวนัที่สญัญามีผลบงัคบัใช ้ 

ทัง้นีฝ่้ายบญัชีและการเงินของบริษัทฯ จะติดตามการช าระค่าเบีย้ประกันภยัต่อที่คา้งช าระอย่างใกลช้ิด โดยมีการก าหนดไวใ้น
คู่มือปฏิบตัิงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งไดร้ะบุใหม้ีการตรวจสอบสถานะของค่าเบีย้ประกันภยัต่อแต่ละรายการที่ถึงก าหนด
ช าระเงิน แต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยได ้เมื่อมีการช าระเงินล่าชา้เกินกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ฝ่ายบัญชีและ
การเงินจะแจง้แก่ฝ่ายพฒันาธุรกิจทั่วไปเพื่อด าเนินการที่จ  าเป็นต่อไป และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลอย่างชดัเจนนบั
จากวนัที่แจง้ 
นอกจากนีเ้พื่อเป็นการลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ บริษัทฯ ยังมีการก าหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพของบริษัท
ประกันภยั ก่อนที่จะมีการด าเนินธุรกิจดว้ย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการเก็บขอ้มลูสถิติการช าระเงินยอ้นหลงั และการตรวจสอบ
ความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยก่อนรับงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้บริการจัดท าสัญญา
ประกนัภยัต่อแก่บรษิัทรบัประกนัภยัต่อดว้ยคู่คา้ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงทางฐานะการเงิน   
 
(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
 

ความเสี่ยง : เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทรบัประกันภยัต่อที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างประเทศ 
การท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการรบั และการโอนเงิน ค่าเบีย้ประกันภยัต่อ ค่าสินไหมทดแทน และรายการอื่นๆ จึงมีความเส่ียง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อนัเนื่องมาจากการใชส้กลุเงินที่แตกต่างกนั 
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงดงักล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการท าธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทรบัประกันภยัต่อในสกุลเงินบาทเท่านัน้ กล่าวคือ การก าหนดอตัราค่าเบีย้ประกันภยัต่อในสญัญาประกันภยัต่อ เอกสาร
แจง้การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน และรายการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมทางการเงิน จะแสดงมลูค่าเงินอยู่ในสกุลเงินบาท 
ดังนั้น ธุรกรรมทางการเงินที่   บริษัทฯ ท าร่วมกับบริษัทรบัประกันภัยต่อจะอยู่ในสกุลเงินบาททัง้หมด ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 
 
 
 
   
บริษัทฯ มุ่งเนน้ในการสรา้งการเติบโตระยะยาว โดยจะยึดแนวทางการด าเนินงานตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณากลยุทธข์องธุรกิจควบคู่ไปกับการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สมัพนัธภาพต่อชุมชนและสังคม 
(Social) และหลกัธรรมาภิบาล  (Governance)  (“ESG”)   ซึ่งจะจดัใหม้ีการก ากบัดแูล 3 ดา้น คือ  

• สิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การที่บริษัทฯ ใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การรกัษาและฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มที่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ 

• สังคม (Social) คือ การบริหารทรพัยากรบุคคลขององคก์รอย่างเท่าเทียม ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน
และสขุภาพของพนกังาน อีกทัง้การใหค้วามส าคญักบัชมุชนุท่ีอยู่รอบดา้น 

• บรรษัทภิบาล (Governance) คือ การด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อตา้นการทุจริต มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และดแูลผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิัทฯ อย่างเป็นธรรม 

 
 
ห่วงโซคุณค่าของบริษัทฯ 
บรษิัทฯ มีจดุมุ่งหมายที่จะสรา้งกลยทุธแ์ละความเชื่อมโยงระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ 
ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน รวมถึง พนักงานของบริษัทฯ เอง เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พรอ้มกันกับการสรา้ง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุต่อไป 
 

 
 
 
 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
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การดูแลผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ  
บรษิัทฯ อยู่ระหวา่งจดัท าแผนงานการเขา้ถงึผูม้ีส่วนไดเ้สียใจแต่ละกลุ่มตามบทบาทที่มตี่อบรษิัทฯ และลกัษณะของผูม้ีสว่น
ไดเ้สีย  
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นส าคัญในการพิจารณา 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทนุ 
• กลยทุธแ์ละทิศทางการเติบโต  
• ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลระยะยาว 

พนักงาน  
• โอกาสและความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังาน  
• การส่งเสรมิและพฒันาทกัษระและความรูพ้นกังานอยา่งต่อเนื่อง 

หน่วยงานภาครัฐและการก ากบัดูแล 
• บรหิารจดัการภายในเพื่อจดัส่งขอ้มลูแก่หน่วยงานภาครฐัไดต้ามก าหนด 
• การเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เก่ียวขอ้ง  

คู่ค้า และลูกคา้  

• ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมมุ่งสรา้งความไว้วางใจและ
ความรว่มมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรบัประกนัภยัต่อในประเทศไทย 

• สรา้งความพึงพอใจต่อลกูคา้ผ่านการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมี
คณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 

สังคมและชุมชน  
• ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและมีส่วน

รว่มในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีแก่สงัคมและชมุชน 
 
 
ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 
1. การจดัการพลงังาน 

1.1 การใชก้ระดาษ บรษิัทสามารถด าเนินการลดใชก้ระดาษโดยสนบัสนุนใหพ้นกังานรว่มกนัลดใชก้ระดาษ เพื่อการรกัษา
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น รณรงคใ์หม้ีการใชก้ระดาษสองดา้น  และลดการส าเนาเอกสารโดยการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิค เป็นตน้ 

 
 2563 2564 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
กระดาษ (การส าเนาและจดัพิมพ ์(แผ่น)) 167,200 123,683 (43,517) 

 
1.2 การใชไ้ฟฟ้าทั่วไปของบรษิัท มีปรมิาณการใชท้ี่ลดลง โดยบรษิัทมีการสนบัสนนุใหพ้นกังานท างานท่ีบา้น และมีการปิด

ไฟกลางวนั เป็นตน้ 
 

 2563 2564 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ปรมิาณการซือ้ไฟฟ้ามาใช ้(หน่วยที่ใช)้ 107,726.87 74,890.42 (32,836.45) 
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2. การจดัการน า้ 
การบรหิารจดัการน า้บรษิัทฯ ใหปิ้ดก๊อกน า้ทกุครัง้หากเป็นการใชน้ า้ของส่วนตวัเฉพาะบรษิัท  
2.1 การใชน้ า้ 

 2563 2564 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ปรมิาณการใชน้ า้ประปา (ลกูบาศกเ์มตร) 927.56 651.02 (276.54) 

 
3. การจดัการขยะและของเสีย 

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการด าเนินธุรกิจ บริษัทอาจจะมีการรณรงคล์ดขยะของเสีย โดยสนับสนุนให้
พนักงานแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่ และมีการลดการใชข้ยะ เช่น การจัดเตรียมจานชามใหพ้นักงานและ
รณรงคใ์หม้ีการใชแ้กว้น า้ส่วนตวั เพื่อเป็นการลดขยะ  

 
4. การจดัการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

4.1 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร 
         บรษิัทมีขอ้มลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  
 
 
 

 

รายการ 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  

2563  2564 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ 196.04 100.00 256.37 100.00 60.33 30.77 

รายไดค้่าบริการ 193.98  98.95 224.65 87.63 30.67 15.81 

หกั ตน้ทนุการใหบ้ริการ   51.64  26.34 56.31 21.96 4.67 9.04 

ก าไรขัน้ตน้  142.34   72.61 168.34 65.67 26.00 18.27 

รายไดอ้ื่น     2.06    1.05 31.72 12.37 29.66 1,439.81 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขาย    3.59    1.83 4.82 1.88 1.23 34.26 

หกั ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  46.82  23.89 73.60 28.71 26.78 57.20 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้  93.99  47.94 121.64 47.45 27.65 29.42 

หกั ตน้ทนุทางการเงิน    0.76    0.38 0.74 0.29 (0.02) (2.63) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  93.23  47.56 120.90 47.16 27.67 29.68 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  19.17    9.78 23.44 9.14 4.27 22.27 

ก าไรส าหรบัปี  74.06  37.78 97.46 38.02 23.40 31.60 
 

 
รายได้ค่าบริการ 
ในปี 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มีรายไดค้่าบรกิารจ านวน 193.98 ลา้นบาท และ 224.65 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 30.67 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.81 จากปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่าบรกิารจากธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั
ต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน 
(Alternative Business) โดยลักษณะงานของธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่อของบริษัทฯ สามารถแบ่งไดต้ามลักษณะธุรกิจ
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้
 
 
 

การวิเคราะหก์ารด าเนินงาน 
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รายการ 

ลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ประจ าปี 

2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทั่วไป 
(Traditional Business) 

  71.48  36.85   81.37  36.22  9.89   13.84 

2. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบพฒันา
ช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั 
(Alternative Business) 

122.50  63.15  143.28  63.78  20.78 16.96 

รวมรายไดค้่าบริการ 193.98 100.00 224.65 100.00 30.67 15.81  

 
ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ในปี 2563 และ 2564 มีรายไดเ้ทา่กบั 71.48 ลา้นบาท และ 
81.37 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้เท่ากบั 9.89 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.84 จากปี 2563 โดยเป็นการเพิม่ขึน้จากงานสญัญา
ประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัรถยนต ์
 
ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business) ในปี 2563 และ 2564    
มีรายไดเ้ท่ากบั 122.50 ลา้นบาท และ 143.28 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 20.78 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16.96 จาก
ปี 2563 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัต่อจากสญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor)   
 
รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่นส าหรบัปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นเท่ากับ 2.06 ลา้นบาท และ 31.72 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 
29.66 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1,439.81 จากปี 2563 เกิดจากในปี 2564 บริษัทมีการกลับรายการประมาณการหนีสิ้นเป็น
รายไดอ้ื่นจ านวน 27.27 ลา้นบาท ที่เคยตั้งในปี พ.ศ. 2561 จากกรณีการถูกปลอมแปลงอีเมลลธ์ุรกิจ (Business Email 
Compromise) ซึ่งท าใหคู้่คา้บรษิัทรบัประกนัภยัต่อต่างประเทศไม่ไดร้บัเงินจ านวนดงักล่าว บรษิัทไดด้  าเนินการติดตามและ
รายงานความคืบหนา้ในการติดตามอย่างครบถว้นตามขอ้ตกลงกบับริษัทรบัประกันภยัต่อแลว้และไม่มีภาระที่จะตอ้งชดใช้
ความเสียหาย 
 
ต้นทนุการให้บรกิาร 
เนื่องจากธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อนัน้เป็นธุรกจิใหบ้รกิาร โดยมีตน้ทนุหลกั คือ บคุคลากรที่มคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัต่อเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ตน้ทนุหลกัของบรษิัทฯ จงึประกอบดว้ย คา่แรงและ
ผลประโยชนพ์นกังาน อาทิ เงนิเดือน โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชพีของพนกังาน ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประสานงานกบัคู่คา้ 
 
ในปี 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มตีน้ทนุการใหบ้รกิาร จ านวน 51.64 ลา้นบาท และ 56.31 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 
จ านวน 4.67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.04 จากปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากการรบัพนกังานเพิ่มเติมในสายงานธุรกจิลกูคา้
เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ 
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ก าไรขั้นตน้ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ เทา่กบั 142.34 ลา้นบาท และ 168.34 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2564 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 26.00 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.27 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้
ค่าบรกิาร ทัง้ในส่วนของธุรกจินายหนา้ประกนัภยัต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ
แบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business) 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายใหก้ับผูแ้นะน างานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรบั ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business)  โดยในปี 2563 
และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 3.59 ลา้นบาท และ 4.82 ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1.23 ลา้นบาทหรือ
รอ้ยละ 34.26 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่าบรกิารในส่วนงานท่ีท าการส่งเสรมิการขาย  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2563 และ 2564 มีจ านวนเท่ากับ 46.82 ลา้นบาท และ 73.60 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 26.78 ลา้นบาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 57.20 จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนของรายได้
ค่าบริการคา้งรบัของกลุ่มกิจการเพิ่มขึน้เนื่องจาก ในระหว่างปีมีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย คิดเป็นมูลค่าจ านวน 22.08 ลา้นบาท และมีการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานปฏิบัติการเพื่อรองรบั
แผนการขยายกิจการของบรษิัทฯ  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้
ส าหรบัปี 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 19.17 ลา้นบาท และ 23.44 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการ
เพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นปีในปี 2564 จ านวน 4.27 ลา้นบาทนัน้ เป็นไปตามผลก าไรของบริษัทฯ หลงัหกัรายการ
กลบัรายการในรายไดอ้ื่นซึ่งไดร้บัการยกเวน้ภาษีที่เพิ่มขึน้ 
 
ก าไรสุทธ ิ
ส าหรบัปี 2563 และ 2564 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบั 74.06 ลา้นบาท และ 97.46 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
23.40 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 31.60 จากปี 2563 โดยสาเหตหุลกัมาจากรายไดค้่าบรกิารและรายไดอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้  
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ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 212.98 100.00 547.36 100.00 334.38  157.00  

หนีส้ินรวม 111.49  52.35   88.15  16.10  (23.34)  (20.93) 

ส่วนของเจา้ของ 101.49  47.65  459.21  83.90 357.72  352.47  

 
สินทรัพย ์
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 212.98 ลา้นบาท และ 547.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 334.38 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 157.00 โดยเพิ่มขึน้จากการรบัช าระเงินจากการออกหุน้สามญัจ านวน 300.08 
ลา้นบาท และรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 37.99 ลา้นบาท 
 
หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 111.49 ลา้นบาท และ 88.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง
จ านวน 23.34 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 20.93 โดยลดลงจากการกลบัรายการประมาณหนีสิ้นเป็นรายไดอ้ื่นจ านวน 27.24 ลา้น
บาท และเพิ่มขึน้จากภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจ านวน 6.11 ลา้นบาท 
 
ส่วนของเจ้าของ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 101.49 ลา้นบาท และ 459.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 357.72 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 352.47 โดยเพิ่มขึน้จากการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 300.08 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 97.46 ลา้นบาท และ และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 41.17 ลา้นบาท 
 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ  



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ 48 

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) หรือ TQR 

สถานที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 46/7 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 8 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107563000274  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ  

โทรศพัท ์ : +66-2150-8560 

โทรสาร : +66-2150-8563 

เว็บไซต ์ : www.tqr.co.th 

อีเมล : นกัลงทนุสมัพนัธ ์IR@tqr.co.th 

  เลขานกุารบรษิัท patcharee.kla@tqr.co.th 
 
บุคคลอ้ำงอิง 
 

(1) นำยทะเบียนหลักทรัพย ์

ชื่อบรษิัท : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ : +66 2009 - 9999 
โทรสาร : +66 2009 - 9476 
 

(2) ผู้สอบบัญช ี

ชื่อบรษิัท : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ท่ี 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ : +66 2344 - 1000 
โทรสาร : +66 2286 - 5050 

 

ข้อมูลส ำคัญอืน่ 
  - ไม่มี - 
 
 
ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
  - ไม่มี - 
 



บริษัท ท ีคิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) 
TQR PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ส่วนที ่2 

การก ากบัและดูแลกิจการ 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 
 
 
 
บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) โดย
ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาวและเกิด
ความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
องคก์รและแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบุคลากรในบริษัทฯ โดยรบัเอาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code 2560 มาปรับใช้ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยหลักการ
ดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง แต่ยงัสรา้งประโยชนแ์ละคณุค่าใหแ้ก่
บรษิัทฯ อย่างยั่งยืน โดยสาระส าคญัของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หมวด ดงันี ้
 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผูน้  าองคก์รที่
สรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  
หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  
หลักปฏิบัติ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7  รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  
หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

 
 

 
  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
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การเสนอวาระการประชุม 
ดว้ยบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงสิทธิและความเท่า
เทียมกันของผูถื้อหุน้ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะได้
เปิดโอกาสใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในการเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหนา้โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ และเสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่า
จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป  
 
ประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมสามัญผู้ถือหุน้บริษัทจะจัดขึน้ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัท ณ วันที่  31  
ธันวาคม ของทุกปี ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามข้อบังคับของบริษัท  กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที ่
ที่เหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้  โดยจดัประชุมในวนัและเวลาท าการ ช่วงเวลา  08.00 – 16.00 น. บริเวณ
สถานที่ประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล มีการคมนาคมที่สะดวก และรวมถึงการจัดประชุมโดยผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อหลีกเล่ียงการรวมตวัของคนจ านวนมากที่มีความเส่ียงสงูต่อการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้  
 
การลงมติการประชุม 
บริษัทใหผู้ถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลการลงคะแนน โดยการเปิดเผยทุกวาระ  ประธาน
กรรมการ จะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะ ซกัถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาการประชมุและตอบขอ้ซกัถามอย่างครบถว้นชดัเจนตรงประเด็น พรอ้มทัง้มีการ 
บันทึกการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น สรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดว้ยความ
โปรง่ใส และเป็นธรรม 

 
โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่  (1) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ (4) คณะกรรมการลงทุน (5) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนที่มี
ต่อผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และแสดงไดว้่าจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
มีความโปรง่ใส   
 
การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บทบาทหนา้ที่ของประธานคณะกรรมการบรษิัทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดถ้กูแบ่งแยกไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
การถ่วงดลุอานาจและหนา้ที่ในระดบับนของบรษิทั นายกฤษณะ บญุยะชยั ประธานคณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่รบัผิดชอบ
เป็นผู้นาของคณะกรรมการบริษัทและท าให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้
สามารถบรรลภุาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุป์ระธานเจา้หนา้ที่
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บริหาร มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการบริหารงานประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธแ์ละวตัถปุระสงค์
ระยะยาวซึ่งอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท 
 
 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของ
ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายกฤษณะ   บญุยะชยั ประธานกรรมการ 
2 นายชนะพนัธุ ์ พิรยิะพนัธุ ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
3 นางยพุเรศ   พิรยิะพนัธุ ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
4 นายพรเกษม   เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
5 นายกฤษณ ์  สจุเร กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
6 นางสาวไตรทิพย ์  ศิวะกฤษณก์ลุ กรรมการอิสระ  
7 นายชชัวิน   พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการอิสระ  
8 นายทนธุรรม   เกียรติไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 

 
(1) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

1) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทฯ เป็นส าคัญรวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2) ก าหนดและพิจารณาอนุมตัิวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอ านาจอนุมตัิด  าเนินการ 
แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใหพ้ิจารณาทบทวนงบประมาณ
การ (Budget) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุก 6 (หก) เดือน รวมทั้งควบคุมก ากับดูแล (Monitoring and 
Supervision) การบริหาร การจัดการ และติดตามผลการด าเนินงาน ของฝ่ายบริหารของทั้งบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามนโยบายทางธุรกิจ 

3) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยประกัน
วินาศภัย และ ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  รวมถึง
ประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการ
บรษิัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

6.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตหน้าที ่ 
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5) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

6) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

7) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ หรือ ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัทฯ และเลขานกุารบรษิัท ที่มีคณุสมบัติเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้บริหารสูงสุด
ดงักล่าว  

8) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ 
9) พิจารณาอนุมัติการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ละ/หรือการท ารายการที่เก่ี ยวโยงกัน  

เว้นแต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.)  

10) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

11) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ 
วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

12) พิจารณาคดัเลือกและใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วม รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

13) ด าเนินการใหบ้รษิัทฯ บรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทร่วม น าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

14) พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบั
ดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคมุเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม 

15) จัดใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณอ์ักษร อย่างนอ้ยตาม
แนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และมีการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

16) กรรมการบรษิัทมีหนา้ที่รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและของบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งใหบ้รษิัทฯ ทราบ 
รวมทัง้ก าหนดใหม้ีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของผูบ้รหิารและผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้ง 

17) มอบอ านาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิัทได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษิัทหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบ้คุคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได ้ทัง้นี ้
การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 2 หนา้ 5 

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่ม ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ
อนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

18) ดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุม และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชมุในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

19) ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เขา้ร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้รหิารนัน้ 

20) ติดตามและก ากับดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
ฯ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) ที่เก่ียวขอ้ง 

21) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจดัตัง้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้ผูแ้ทนเขา้ไป
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทร่วม เวน้แต่จะมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั หรือกรณีอื่นใด
ตามที่กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือขอ้บังคับของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะก าหนด ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมขา้งตน้ที่ไดร้บั
การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อ ตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบรษิัทฯ 

22) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจัดตัง้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการจะดูแลติดตามใหบ้ริษัทย่อย 
และ/หรือบรษิัทรว่มเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั เช่น ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
และรายการอื่นใดที่ส  าคญัซึ่งมิไดเ้ป็นรายการธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่ม เป็นตน้ ทัง้นีก้าร
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งใหข้อ้มลูมีความเพียงพอ ครบถว้นและถูกตอ้ง ภายในเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด
และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

23) ในกรณีที่บรษิัทฯ มีการจดัตัง้บรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่ม คณะกรรมการบรษิัทตอ้งจดัใหบ้รษิัทย่อย และ/
หรือบรษิัทรว่มมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรดักมุเพียงพอเพื่อป้องกนัการทจุรติที่อาจเกิดขึน้กบั
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทัง้ควรใหบ้ริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจดัใหม้ีระบบงานที่ชดัเจนเพื่อ
แสดงไดว้่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่มีนยัส าคัญ 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไดอ้ย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทฯ 
ไดร้บัขอ้มลูของบริษัทย่อย และ/หรือบรษิัทร่วม ในการติดตามดแูลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การ
ท ารายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ
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บริษัทร่วม และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหบ้ริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน
ดังกล่าวในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยใหท้ีมงานผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ  สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูไดโ้ดยตรงและใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามระบบงานที่จดัท าไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ 

 
(2) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1) มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี ้ได้ว่าอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
ผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้พึงไดร้บั เช่น 
- รายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมกีารทจุรติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบ

ควบคมุภายในของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
- ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
2) มีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่าย

ของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ทั้งนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานส่ิงที่พบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก็ได ้ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวจะไม่รวมถึงอ านาจที่ท  าให้
กรรมการตรวจสอบ หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหค้วามเห็นในรายการ
ที่กรรมการตรวจสอบคนนั้น หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยได ้

3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชี  และผู้บริหารที่ รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็น
เรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ ก็ได ้

4) สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน ( internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
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หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
มอบหมายงานแก่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนบัสนนุงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (ส านกังาน คปภ.) และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณข์องบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

7) พิจารณาใหค้วามเห็นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์อง
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อ
บรษิัทฯ 

8) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าว   
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบดว้ยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ และ

บรษิัทย่อย 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม  

กฎบตัร (charter) 
ซ) รายงานอื่น ใดที่ เห็นว่ าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ ว ไปควรทราบ ภาย ใต้ขอบเขตหน้าที่ และ 

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
9) สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการ
คอรร์ปัชั่น      เป็นตน้ 

10) ทบทวนกระบวนการการก ากับดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น
ของบรษิัทฯ 

11) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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(3) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร ดงันี ้

1) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัทิศทางกลยทุธ ์โครงสรา้งการจดัการ และแผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณ
ของบรษิัทฯ 

2) ด าเนินการจดัการใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนการ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3) ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทรบัทราบทกุเดือน  

4) เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  
5) ตรวจสอบ และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ แก่คณะกรรมการบรษิัท 

6) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน หรือการขายสินทรพัยข์องบริษัทฯ การจดัการ
ทรพัยากรบุคคล การเงินและการคลงั การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาก าหนดไว ้ 

7) พิจารณาและตรวจสอบการจดัการความเส่ียง และระบบการควบคมุความเส่ียงของบรษิัทฯ 

8) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหผู้บ้ริหาร หรือพนกังานปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนไดต้ามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ดี การมอบอ านาจช่วงดังกล่าว จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้
คณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย)์ ทั้งนี ้การอนุมัติรายการดังกล่าว ตอ้งสอดคลอ้งกับ
นโยบาย และหลกัการต่างๆ ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

9) จดัหาที่ปรกึษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

10) ด าเนินการใหใ้หผู้บ้ริหาร หรือพนกังานเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่มี
การอภิปรายกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร  

11) รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ  

12) ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจ าทกุปี  

13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ข
เปล่ียนแปลงกฎบตัร  

14) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
 
 
(4) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

1) ก าหนดนโยบาย และกรอบการประเมินและบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ 
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2) ก าหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงระดับองคก์ร เพื่อใหค้วามเส่ียงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
ภายใตต้น้ทนุท่ีเหมาะสม 

3) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลกัษณะและขนาดความเส่ียงแต่ละดา้นของธุรกรรมที่บรษิัทฯ ด าเนินการ 

4) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงซึ่งครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆที่ส  าคัญ 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความ
เส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงดา้นชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเส่ียงดา้นกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ (IT Risk) และความเส่ียงดา้น
อื่นๆ อาทิเช่นความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เป็นตน้  

5) พิจารณาใหค้วามเห็นในการติดตาม และการประเมินผลการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์รและด าเนินการให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเส่ียงในดา้นต่างๆ ที่ส าคัญรวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

6) ส่ือสาร และพัฒนาให้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงและกระบวนการบริหาร  
ความเส่ียง 

7) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจขอค าปรกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อช่วยใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎ
บตัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

8) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจเชิญใหผู้บ้ริหารหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงหรือให้
ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัความเส่ียงและการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงเห็นสมควร 

9) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเส่ียง
หรือหนา้ที่อื่นใดที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 

(5) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ 
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ ดงันี ้ 

1) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์แผนการลงทนุ ประจ าปี เพื่อขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
2) อนุมัติการด าเนินการดา้นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการลงทุนในพอรต์ลงทุนของ  

บริษัทฯ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด และสอดคล้องกับนโยบายที่  
 บรษิัทฯ ก าหนดไว ้

3) ตรวจสอบและอนมุตัิการด าเนินการลงทนุดา้นต่างๆ ในนามของบรษิัทฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส 
4) ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และ   

 เป้าหมายของบรษิัทฯ  
5) ตรวจสอบและอนุมัติการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน ที่ใชว้ัดผลการด าเนินงานดา้นการ  

 ลงทุน หรือบริษัทฯ อาจใช้อุกรณ์เครื่องมือใดๆ ที่สามารถใช้ติดตามการด าเนินงานและตรวจสอบผล  
ประกอบการของพอรต์การลงทนุของบรษิัทฯ ได ้
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6) ด าเนินการตามความรับผิดชอบอื่นใดที่ เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมด้านการลงทุน หรือนโยบายการลงทุน 
ต่างๆ หรือเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมารลงทุน ด าเนินการเป็น  
ครัง้คราวไป 

7) รายงานผลการลงทนุของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบทกุไตรมาส 
 

(6) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2564 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันี ้ 

1) พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของจ านวนกรรมการ เพื่อใหเ้หมาะสม
กับขนาดประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจของบริษัท รวมถึงใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ
และสภาพแวดลอ้มกบัขนาดที่เปล่ียนแปลงไป 

2) ก าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3) พิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ

กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อเสนอชื่อใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ 
และ/หรือน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

4) พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการ
อิสระของบรษิัทมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด 

5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อสรา้งเสริม
พฒันาความรู ้ทกัษะ ใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

6) จัดท า และทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสรา้งเสริมพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีผู้สืบทอดงาน 
(Succession Plan) เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิัทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

7) พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ของกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้
ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ าเหน็จ รางวัล) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

8) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามขอ้ (7) ขา้งตน้ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

9) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสนอหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

10) พิจารณาและทบทวนเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
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11) ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์หรืออย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1)ครัง้ 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบหรือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

12) ประเมินผลและรายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
รวมทัง้จดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

13) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็น ดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทตาม
สมควร โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและความเป็นอิสระของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย (ถา้มี) 

14) สามารถเรียกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิัทเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได ้
15) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนด 
 
(7) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดงันี ้

1) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทฯ เป็นส าคัญรวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2) บรหิารจดัการ ควบคมุดแูล และอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานประจ าวนัทั่วไปของบรษิัท
ฯ  เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ี
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารไดก้ าหนดไว ้เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ กฎระเบียบ ค าสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บรษิัทฯ ภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

3) จดัเตรียมนโยบาย กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนโครงสรา้งการ
บริหารงานและอ านาจบริหารต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารพิจารณา ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ 

4) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบรษิัทและ
คณะกรรมการบรหิารเป็นประจ า 

5) ดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและบคุลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบตัิหนา้ที่และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษา
ภาพลกัษณท์ี่ดีขององคก์ร 

6) มีอ านาจก าหนดและปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการจดัการ การบริหารของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ
ด าเนินการของบรษิัทฯ และสภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

7) มีอ านาจว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัพนักงานในระดบัที่ต  ่า
กว่าประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ 

8) มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ  
เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ที่วางไว ้ตลอดจนช่วยรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และ
เพื่อรกัษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 
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9) มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือด าเนินการในเรื่องใดๆแทนไดโ้ดยอยู่ใน
ขอบเขตที่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ านาจอนมุตัิ หรือระเบียบขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบรษิัทและ/
หรือ คณะกรรมการบรหิารไดก้ าหนดไว ้

10) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ 

11) มีอ านาจอนุมตัิค่าใชจ้่ายในการด าเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายปกติของบริษัทฯ 
ในวงเงินที่ไดร้บัการอนุมตัิไว ้รวมทั้งมีอ านาจในการพิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเขา้ท านิติกรรม
สญัญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามอ านาจ และ/หรือวงเงินที่
ไดร้บัการอนมุตัิไวจ้ากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือกรรมการบรษิัท 

12) ด าเนินการใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือกรรมการบรษิัท 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดงักล่าวขา้งตน้นัน้จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะ
อื่นใดขดัแยง้กบับรษิัทฯ ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท ที่ดูแล
ใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้และเป็นผูใ้หค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิัทในการก าหนดขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการ
ที่เป็นอิสระที่เหมาะสมต่อองคก์ร รวมทัง้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา ฐานขอ้มลูกรรมการ การคดัเลือก
ชื่อกรรมการท่ีจะเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้ และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ใหม้ีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้โดยมีการทบทวนหลกัเกณฑท์ุกปีและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิัทใหท้ราบ  
 
 
 
คณะกรรมการบริษัท 

(1) กรรมการบริษัทตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้ 

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยั 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) และกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

(3) กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้เวน้แต่ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือลกูจา้ง
ของบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย และสาขาของ

6.3 คุณสมบัติคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  
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บรษิัทประกนัภยัต่างประเทศที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในราชอาณาจกัรตามกฎหมายประกัน
วินาศภัย หรือ เป็นกรรมการผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัย หรือ
บุคคลที่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยัซึ่ง เป็นนายหนา้ประกนั
วินาศภยัผูท้  าการแทนนิติบุคคลอื่นที่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยัในเวลาเดียวกัน แต่ทัง้นี ้ในการ
เป็นกรรมการดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษิัทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”)  

(4) กรรมการบรษิัทจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ หรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บรษิัทเอกชน หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทไม่ว่า
จะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

(5) กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดและตอ้ง
สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนัและไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ 
ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัพิจารณาเลือกตัง้

ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทต่อไปได ้

(2) ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกับ 1 ใน 3 
โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งได ้ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัฉลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิัทอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรือมีลกัษณะเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

(3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถึงบรษิัทฯ หรือวนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลาออก ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั 

(4)  ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
บุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลือของกรรมการท่ีตนแทน 
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กรรมการอิสระ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ก่อนยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้

ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นีภ้ายหลงั
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเหมือนคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 11.3.2    “กรรมการอสิระ” 
(1) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ      บริษัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 
(2) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
(3) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่สามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 1 ท่านที่มีความรู ้และประสบการณเ์พียงพอเพื่อท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้
(4) มีคณุสมบตัิอื่น ๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

ของบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการบรษิัทว่าการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้ าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป 

(2) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึ่งจะ
ส่งผลใหม้ีจ านวนกรรมการตรวจสอบนอ้ยกว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหม้ี
จ านวนครบถว้นในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่มีจ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีขา้งตน้ จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

(3) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง ดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎบตัรนี ้
4) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือมี

ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อ
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หุน้ตามที่ก าหนดไวพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกา
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ที่เก่ียวขอ้ง 

5) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ส าหรบักรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง) 

6) ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรษิัท (ส าหรบักรณีมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

7) ในกรณีที่เป็นกรรมการ ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท   
(4) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่

ใบลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุใหม้ีผลในหนังสือลาออก ทั้งนี ้แลว้แต่วันใดจะเป็นวันหลังในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ลาออกหรือพน้จากต าแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบก าหนดวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท 
ด าเนินการคดัเลือกประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายหลงัจากที่แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ที่มคีณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 
คณะกรรมการบริหาร 

(1) กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดักฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(3) กรรมการบริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้แต่ทั้งนี ้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบริษัทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังานก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

(4) กรรมการบริหารตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกนัวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั และ สาขาของบรษิัทประกนัภยัต่างประเทศที่ไดร้บัใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายประกันวินาศภัย หรือ เป็นกรรมการผู้มีหน้าที่
รบัผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัยซึ่งเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัยผูท้  าการแทนนิติบุคคลอื่นที่
ไดร้บัใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัในเวลาเดียวกนั 

(5) กรรมการบริหารจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ ไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

สมาชิกของคณะกรรมการบรหิารจะหมดวาระลงเมื่อ:  
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหอ้อก (ส าหรบักรณีมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มีความประสงคท์ี่จะลาออกจากต าแหน่งให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธาน
กรรมการ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัท หรือวนัที่ระบใุหม้ีผลในหนงัสือลาออก แลว้แต่
วันใดจะเป็นวันหลัง ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทตอ้งด าเนินการแต่งตัง้สมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่แทน
สมาชิกที่ลาออก ภายใน 90 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารมีจ านวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด  

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่
เป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค  ์

(2) กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั ประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการบรหิารความเส่ียง สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงให้
บรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

(4) กรรมการบรหิารความเส่ียงไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์อง
ตนเองหรือประโยชนข์องบคุคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

(5) ในกรณีที่กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการบริษัทดว้ย กรรมการบริหารความเส่ียงท่านนั้นสามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้เวน้แต่ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัยและสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่
ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภยัในราชอาณาจกัรตามกฎหมายประกนัวินาศภยัหรือเป็นกรรมการผูม้ี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ไดร้ับใบอนุญาตเป็น
นายหนา้ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัยซึ่งเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัยผูท้  าการแทนนิติ
บคุคลอื่นท่ีไดร้บัใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัในเวลาเดียวกนั 

 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) กรรมการบรหิารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทในกรณีที่กรรมการบรษิัทไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้เมื่อกรรมการบรหิารความเส่ียงพน้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงไดอ้ีก  

(2) ในกรณีที่กรรมการบรหิารความเส่ียงครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึ่ง
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จะส่งผลใหม้ีจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงนอ้ยกว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการบริหารความ
เส่ียงรายใหม่ใหม้ีจ านวนครบถว้นในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจ านวนกรรมการบรหิารความเส่ียง
ไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งนี ้บุคคลที่ไดร้บั
แต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียงในกรณีขา้งตน้ จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการบรหิารความเส่ียงซึ่งตนแทน 

(3) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพ้นจากต าแหน่ง ด้วยเหตุ
ดงัต่อไปนี ้

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงตามที่ก าหนดในกฎบตัรนี ้
4) กรณีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แลว้ต่อมาขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัหรือมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไวพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ที่เก่ียวขอ้ง  

5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียง (ส าหรบักรณีมติของที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

6) กรณีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท แลว้ต่อมาที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบรษิัท (ส าหรบั
กรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง) 

7) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท   
(4) กรรมการบรหิารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบั

แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท หรือวนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลาออก ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั 
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบก าหนดวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัท ด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ภายหลังจากที่แต่งตั้ง
กรรมการบรหิารความเส่ียงรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 
คณะกรรมการลงทุน 

(1) กรรมการลงทุนตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท และมีความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณเ์ก่ียวกบัการบรหิารการลงทนุ การบรหิารความเส่ียง หรือการวิเคราะหห์ลกัทรพัย  ์

(2) กรรมการลงทุนตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการลงทุน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการลงทุนใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

(1) คณะกรรมการลงทนุมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดตามวาระผูม้ี่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บั
การแต่งตัง้ใหม่ได ้ โดยจะท าการแต่งตัง้ใหม่ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ก่อนครบวาระไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน 

(2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพ้นจากต าแหน่ง ด้วยเหตุ
ดงัต่อไปนี ้

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงตามที่ก าหนดในกฎบตัรนี ้
4) กรณีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แลว้ต่อมาขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัหรือมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไวพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยั หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ที่เก่ียวขอ้ง  

 
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 

(1) เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมี
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการสรรหาฯ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือผูอ้ื่นเวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้ 

 
 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

(1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธรุกจิ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดักฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(3) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
ฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการ
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ของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้ 

 
 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท  
บริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยใหผู้ถื้อหุน้ใหญ่ และ/หรือ ตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่
แต่ละกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิตามสายงานที่เก่ียวขอ้ง กรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ 
ประสบการณ ์ศกัยภาพ โดยจะพิจารณาใหค้วามส าคญัต่อผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่ 
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี เวลาเพียงพอ
สามารถอทุิศตนปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ 
 
 
 

การแต่งตัง้เป็นกรรมการมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 
 

ใหเ้ป็นไปตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหใ้ชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(1) ใหบ้รษิัทฯ มีคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) 
คน โดย กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการ
บรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ หรือไม่ก็ได ้

(2)  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัท ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้
(2.1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการ ก็ไดใ้นกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

(2.3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัตดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อก
เสียงชีข้าด 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

6.4 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
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(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบรษิัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบ
ดว้ยก็ได ้

(5) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทนมติของคณะกรรมการตามความ
ในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

(6) บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเขา้รบั
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศใหท้ราบบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั 
ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้เพื่อให้ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวตัิบุคคลที่สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ผ่านทางเว็บไซต ์ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการ
น าเสนอชื่อดงักล่าว ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูท้  าการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและคุณสมบตัิครบถว้น รวมทั้ง
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับต าแหน่งและเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร โดยจะน าเสนอชื่อบคุคลดงักล่าวต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป 

(2) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือขาดคณุสมบตัิการเป็นประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตามที่
ก าหนดในกฎบัตรนี  ้หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทให้
บรหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไว ้พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่ เก่ียวข้อง รวมทั้ง
กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยัหรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) ที่เก่ียวขอ้ง 

 
 

การสรรหาผู้บริหารตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต.  
บริษัทฯ ก าหนดให้ทุกฝ่ายงานมีการก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งงานของผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ในกรณีที่ต  าแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ผูอ้  านวยการขึน้ไปว่างลง หรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และเสนอชื่อผูสื้บทอดต าแหน่ง
ที่คดัเลือกไว ้ต่อคณะกรรมการบรหิาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 
 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
บรษิัทฯ ก าหนดกลไกก ากบัดแูลบรษิัทย่อยและ/หรือบรษิัทรว่มทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการ
บรหิารงานของบรษิัทย่อยและ/หรือบรษิัทรว่ม เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบรษิัทฯ และสามารถควบคมุดูแล
จดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและ/หรือบรษิัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิัทฯ ดงันี ้ 
(1) คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ติดตามและก ากับดแูลการบรหิารจัดการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิัทย่อยและ/
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หรือบริษัทร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ กฎหมายว่าดว้ย
ประกันวินาศภยั และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (ส านกังาน 
คปภ.) รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนโุลม เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอื่น  

(2) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่แต่งตัง้ผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีระเบียบปฏิบัติหรือ
ขอ้ก าหนดที่ท  าใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูแ้ทนที่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทฯ ย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมนัน้ไวอ้ย่างชดัเจนและก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูแ้ทนที่มีผลใหก้ารพิจารณา
ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องส าคัญ
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน เวน้แต่จะมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไข
การรว่มทนุกบัภาครฐั หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน หรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะก าหนด ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทย่อย
และ/หรือบรษิัทรว่ม ขา้งตน้ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ว่าดว้ยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ และตอ้งเป็น
บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (ส านกังาน คปภ.) 
ดว้ย 

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ด  าเนินการใหบ้ริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความ
เส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ และรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัท
ย่อยและ/หรือบรษิัทรว่มจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบรษิัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) ไดอ้ย่างแทจ้ริงและต่อเนื่อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีหนา้ที่
ในการติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และนกัลงทนุทั่วไป เช่น 
ขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนัยส าคัญ และ
รายการอื่นใดที่ส  าคัญซึ่งมิไดเ้ป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็นตน้ ทั้งนี ้การเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งใหข้อ้มลูเพียงพอ ครบถว้นถูกตอ้ง และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนดและสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนักับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการเก่ียวกบั
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศของคณะกรรมการ
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ก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตอ้ง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนั้นๆ ก่อนเขา้ท ารายการดงักล่าวโดย
อนุโลม โดยบริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดเช่นเดียวกับกรณีที่
บรษิัทฯ เป็นผูท้  ารายการดงักล่าวเอง 
ทัง้นี ้ในกรณีที่รายการประเภทดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งนัน้ ใหบ้รษิัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการ
เทียบกบังบการเงินรวมของบรษิัทฯ 

(6) การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การ
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัด
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเอง (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท ารายการหรือ
ด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี ้ใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีการ
ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่จะขออนุมตัินั้นตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์กฎหมายหลักทรัพย ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย
โดยอนโุลม (เท่าที่ไม่ขดัแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

 
การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มีการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจัดใหม้ีการอบรม 
สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุคลากรอยู่
เสมอ 
 
 
 
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในทุกเรื่อง มุ่งเนน้ที่จะคุม้ครองผลประโยชนแ์ละรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิการเป็นเจา้ของ
บรษิัท จึงใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผุถื้อหุน้ ยึดมั่นในการด าเนินการธุรกิจอย่างถกูตอ้งและมีจรยิธรรมต่อผูถื้อหุน้ โดย
ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั มีการรายงานขอ้มลูข่าวสารที่ส  าคญัและเป็นประโยชนต์่อผู้
ถือหุน้ทกุรายทราบอย่างสม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั ครบถว้นตามความเป็นจรงิของบรษิัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และส่งเสิรมใหผู้ถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหม้ีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเรื่องส าคญั รวมทัง้รบัทราบการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบรษิัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดี
ของผูถื้อหุน้ในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัทตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผูถื้ อหุน้ในการด าเนิน
ธุรกิจบนพืน้ฐานของความซื่อสตัยส์ุจริตและจริยธรรมอนัดีงาม และติดตามการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหาร โดยจัดใหม้ีมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนส่์วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บรหิารเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และไม่กระท าการใดอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

6.5 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
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การปฎิบตัิต่อผู้ถือหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั 
บรษิัทไดย้ึดมั่นในการด าเนินการธุรกิจอย่างถกูตอ้งและมีจรยิธรรมต่อผูถื้อหุน้ โดยใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผูถื้อ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่ส  าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่าง
สม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั ครบถว้นตามความเป็นจรงิของบรษิัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อ
หุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

 
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผูถ้ือหุน้/ นกัลงทนุ 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับผูถื้อหุน้ / นักลงทุน ยึดมั่นในการด าเนินการธุรกิจอย่างถูกตอ้งและมีจริยธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
โดยใหค้วามส าคญักับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน และผูถื้อหุน้ / นักลงทุนสามารถใชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานได้
อย่างครบถว้นสมบรูณ ์เช่น  
1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 
2) สิทธิในการไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของบรษิัท 
3) สิทธิในการไดร้บัข่าวสารข่าวสารท่ีส าคญัและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ 
4) สิทธิในการเขา้รว่มประชมุเพื่อออกสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อย่างอิสระ 
5) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญของบริษัท โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตาม

จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
 

พนกังาน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงคุณค่าทรพัยากรมนุษย ์และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุมีสภาพการ
จา้งงานที่ยุติธรรม มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน โดยบริษัทจะปฏิบตัิต่อทจะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอ
ภาค ไม่แบ่งแยกในเรื่องเชือ้ชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชิตก าเนิด อาย ุรสนิยมทางเพศ ความพิการทางรา่งกาย หรือลกัษณะ
ส่วนบคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน และจะดแูลไม่ใหเ้กิดความคกุคามข่มขู่ต่อบคุลากรทกุระดบั ไม่ว่าจากบคุคล
ใดหรือโดยวิธีการใดๆ  นอกจากนีบ้ริษัทจะใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานทุกคน โดยการแต่งตัง้
และโยกยา้ยผูบ้รหิารหรือพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าการดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของผูบ้ริหารหรือพนักงาน รวมถึง ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานโดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารหรือพนกังานอย่างเครง่ครดั 

 
คู่ค้า / ลูกค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบัติต่อคู่คา้ของบริษัทอย่างเสมอภาค บริการดว้ยความซื่อสัตย ์ยุติธรรม โดยการ
ด าเนินการใดๆ ตอ้งค านึงถึงชื่อเสียงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏิบตัิที่ส  าคญัรวมทัง้
ปฏิบตัิตาพนัธะสญัญากับคู่คา้ และค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์่วมกันกับคู่คา้ โดย
ตระหนกัถึงความส าคญักบัคู่คา้อนัเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท
ส าเรจ็ลลุ่วงไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทจึงปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสอมภาคบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและเคารพ
ซึ่งกนัและกนั  นอกจากนีใ้นการคดัเลือกคู่คา้ของบรษิัท จะยึดถือหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิและความเหมาะสมในดา้นอื่นๆ 
ของคู่คา้เป็นส าคัญโดยใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับคู่คา้ทุกรายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกตลดจนเปิด
โอกาสใหคู้่คา้รายใหม่สามารถเขา้มาร่วมงาน ทัง้นี ้บริษัทส่งเสริมไม่ใหม้ีการเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม
สจุรติในทางการคา้ใหก้บัคู่คา้และบรษิัทมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและใหค้วามมั่นใจแก่ลกูคา้ของบรษิัท เพื่อให้
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ไดร้บับรกิารท่ีดีตามมาตรฐาน โดยบรษิัทพฒันาคณุภาพของการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่าง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ โดยการเฝา้ดแูละติดตามผลตอบรบัจากลกูคา้ต่อการใหบ้รกิารของบรษิัท เพื่อน าผลที่ไดม้าปรบัปรุง
การใหบ้ริการใหด้ียิ่งขึน้ ตลอดจนส่งเสริมความสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้ เพื่อสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม 
หรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม 

 
สงัคมและชมุชน 
บริษัทฯ ตระหนกัว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งตอ้งรบัผิดชอบช่วยเหลือสงัคม และสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน
และสงัคม โดยบริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจ โดยใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรต่างๆ อีกทัง้
เนน้การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรกัาส่ิงแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบริษัทใหแ้ก่บ
คุลากรบริษัท ส่งเสริมการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประดยชนส์ูงสุด นอกจากนีบ้ริษัทจะปฏิบตัิตาม
นโยบายของรฐั ตลอดจนส ารวจและท าความเขา้ใจระเบียบขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทกระทบต่อวิถีสงัคม หรือชมุชนนัน้ๆ  

 
สิ่งแวดลอ้ม 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดยด าเนินการควบคุมให้การ
ด าเนินงานของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาส่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อการดูแลรกัษา และหลีกเล่ียงการท าลายส่ิงแวดลอ้ม จัดหาระบบรกัษาส่ิงแวดลอ้มทัง้ที่ก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณใ์นการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้  
1. มีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และใหค้วามรว่มมือในการด าจดัขยะหรือของเสียดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง  
2. มีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยัก่อนท่ีจะมีการ    
    ลงทนุหรือรว่มทนุในกิจการใดๆ โดยบรษิัทฯไดด้  าเนินกิจการภายใตแ้นวคิดใส่ใจและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีแนวปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรธรรมชาติ วสัด ุหรือ อปุกรณต์่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
4. มีมาตรการดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) 
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การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยงบการเงิน
ดงักล่าว จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แล
รบัผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ซึ่งบริษัทใหค้วามส าคญักับ
ระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญักับการเปิดเผยขอ้มลูที่มี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทั่วถึง ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน และ  ขอ้มลูทั่วไป ซึ่งลว้นแต่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยขอ้มลูตามที่หน่วยงานที่ควบคมุก ากับดูแลธุรกิจ
ของบรษิัทก าหนด ซึ่งไดแ้ก่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ลงนามรับทราบประกาศที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับ  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ที่ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัท มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังาน กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์และใหส้ าเนารายงานดงักล่าวทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลง
ใหก้ับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมขอ้มลู แจง้ต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบพรอ้มทัง้ใหม้ีการเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทไวใ้น รายงานประจ าปี ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบถึง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าวนีแ้ลว้ 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในการน าความลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามรวมทัง้ตอ้งไม่ท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

 
(1) บริษัทฯ จะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์

และสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในบริษัทของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการหรือผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติ
ภาวะดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้
รวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์”) รวมทัง้การ
รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง 
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ จดัท าและน าส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ในบรษิัทของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคล
ที่กรรมการหรือผูบ้รหิาร คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉนัสามีภรยิา และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกิน
รอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุน้รวมกันดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่
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มากที่สดุในนิติบุคคลนัน้ตามแบบรายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ก าหนดมายงัเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนน า
ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยให้
จัดท าและน าส่งภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยห์รือสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหนา้ ในกรณีที่ผูม้ีหนา้ที่รายงานเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทจดทะเบียนและภายใน 3 วนัในกรณีที่ผูม้ี
หนา้ที่รายงานมิไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียน และก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทสรุปรายงาน
การถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบเป็น
ประจ าทกุไตรมาส 

(3) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่า รูห้รือ
ครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ที่ เป็น
สาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายเสนอซือ้หรือเสนอ
ขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า
บริษัทฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น  ทั้งนี ้หากมีการกระท าอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ 
บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บังคบัการท างานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยจะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตักเตือนดว้ยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิก
จา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

(4) ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานที่ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนขอ้มลูความลับ
ของคู่คา้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนไดร้บัทราบจากการปฏิบัติหนา้ที่ใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยและคู่คา้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

(5) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
มีหนา้ที่เก็บรกัษาความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหนา้ที่ในการใชข้อ้มลูภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชนก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น ทั้งนี ้ห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยน าความลบั  และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อยไปใชป้ระโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทอื่นที่ตนเองเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
 

 ส่วนที่ 2 หนา้ 28 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  
บริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานในบรษิัท แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวั หรือของครอบครวั หรือของบคุคลใกลช้ิด ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงิน หรือดา้น
อื่นใดก็ตาม หลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ยกเว้นในกรณีที่จ  าเป็น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้
หลักเกณฑ ์และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ดงันี ้
 
การรับเงนิหรือผลประโยชนต์อบแทน หรือการเกี่ยวข้องทางการเงนิกับผู้ด าเนินการธุรกิจกับบริษทั 

o กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งไม่รบัเงิน หรือประโยชนต์อบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตวัจากลกูคา้ คู่
คา้ของบรษิัท หรือบคุคลใดอนัเนื่องมาจากการท างานในนามบรษิัท หรือเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น รว่มทนุ รว่มท า
การคา้กบัลกูคา้ ผูร้บัเหมา ผูข้ายสินคา้ หรือบรกิารใหแ้ก่บรษิัท หรือจากบคุคลอื่นใดที่ท  าธุรกิจกบับรษิัท 

o กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมหรือ เรี่ ย ไร เงินจาก ลูกค้า  หรื อผู้ท  าธุ รกิจกับ 
บริษัท เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะลูกคา้ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน  
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ยกเวน้ในกรณีที่จ  าเป็นเพื่อ
ประโยชนข์องบรษิัท ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เช่น เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับชื่อ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกับนโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการดงักล่าว และหา้มเขา้ท ารายการระหว่างกนัใน
ลกัษณะที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหกู้ย้ืมเงิน การค า้ประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บรษิัท
ย่อยของตนเอง 
 

การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท 
หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนรว่มในธุรกจิใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท ไม่วา่
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง หรือโดยออ้มกต็าม 
 
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  
บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุรายตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น ขอ้บงัคบัและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าผูถื้อหุน้ไดร้บัการคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน อนัไดแ้ก่ การ
ซือ้ขาย การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในผลก าไร / เงินปันผล การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้ประชมุ ผู้
ถือหุน้เพื่อใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการเลือกตัง้และถอด
ถอน กรรมการบรษิัทฯ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ การอนมุตัิเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ และสิทธิในการให้
ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิพืน้ฐานอื่นๆ เช่น การซักถามหรือแสดง
ขอ้คิดเห็นในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู บริษัทฯ จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู 
ผลการด าเนินงานและสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  และขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้
อย่างทั่วถึงใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มทั้งเผยแพร่มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและ  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้ประมาณ 2 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
เว็บไซตข์องบรษิัท www.tqr.co.th “หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ”์  
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การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน  
บรษิัทไดม้ีการก าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติ เพื่อใหม้ีแนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น
ที่บริษัทจะยึดถือปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั และเพื่อใหบ้ริษัทใชเ้ป็นแนวทางในการต่อตา้นการติดสินบนและ
การทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากนี ้บรษิัทมีการก าหนดนโยบายการรบัขอ้มลูรอ้งเรียน
และเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจากพนกังาน และผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทจะใหก้ารคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บคุคลที่
แจง้ขอ้มลู หรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และหลกัจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  
 
หากผูม้ีส่วนไดเ้สียพบเห็นการกระท าที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท หรือหลกัจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการกระท าดังกล่าวไดเ้ช่นเดียวกัน โดยน าเสนอต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะ ค าติชม หรือรอ้งเรียนในเรื่องต่างๆ โดยผ่านทางคณะกรรมการสอบ ผ่านทางอีเมล ์audit@tqr.co.th 

ทัง้นี ้ บริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฎิบตัิในการพิจารณาและสอบสวนขอ้รอ้งเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อใหผู้้
แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้งเรียนเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม ตามนโยบายการรับข้อมูลรอ้งเรียนและเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท การรอ้งเรียนจะถือเป็นความลบัและผูร้อ้งเรียนไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผู้รอ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส 
 
มาตรการด าเนินการกับผู้กระท าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบตัิตามนโยบายและแนวปฎิบตัิใหบ้ริษัทแต่งตัง้กรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
การกระท าดังกล่าวโดยไม่ชักช้า เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทั้งนี ้
คณะกรรมการสอบสวนใหป้ระกอบดว้ย กรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท หากการพิจารณาสอบสวนขอ้เท็จจรงิในคราวใด 
มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนีเ้ป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนในคราวดังกล่าว ในการด าเนินการสอบสวนใหค้ณะกรรมการสอบสวนพิจารณาจากหลักฐานขอ้เท็จจริง และ
สถานการณแ์วดลอ้มตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และใหน้ าเสนอรายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ทัง้นีห้ากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ก็
ใหร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนด  

 
หากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้จะมีโทษทางวินัย ซึ่งวิธีการลงโทษขึน้อยู่กับ
ขอ้เท็จจรงิ และสถานการณแ์วดลอ้ม ทัง้นี ้หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ก็
ใหร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564  ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัท  ไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 ของบรษิัทฯ  และอนมุตัิจ่ายค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี (Audit Fee)  ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน  2,080,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาท)  ทั้งนี ้ ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าพาหนะ และอื่นๆ 

mailto:audit@tqr.co.th
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ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
บรษิัทจ่ายคา่ตอบแทนแก่ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั สาหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เป็นจ านวน 131,197 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึง่พนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบเจ็ดบาท) ซึ่งเป็นค่าบรกิารตรวจสอบการควบคมุ
ทั่วไปของระบบสารสนเทศ คา่บรกิาร จดัเตรียมขอ้มลูเอกสารและค่าใชจ้า่ยเรียกเก็บอื่นๆ ของผูส้อบบญัชี 
 
การก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 

- ไม่มี - 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัคณะกรรมการ  
 
 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
จ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทนุ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งนี ้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แกไ้ข) รวมทั้งไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มและลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้
ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัที่แกไ้ข) และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ 

  
 
 
 
 

 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้ 
 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายกฤษณะ บญุยะชยั  กรรมการอิสระ  
2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ  กรรมการอิสระ  
3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม  กรรมการอิสระ  
4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ กรรมการอิสระ  
5 นายกฤษณ ์สจุเร  กรรมการ  
6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ กรรมการ   
7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ กรรมการ  
8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการ  

 

กรรมการผูม้ีอานาจลงนามผกูพนับรษิัท จ านวน 2 ใน 3  ของรายชื่อกรรมการดงันี ้
1) นายชนะพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์
2) นางยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์
3) นายพรเกษม เหลา่ฤทธิรตัน ์
ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
 
 

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิัท ในปี 2563 และตัง้แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2564 มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 รายชื่อ 
จ านวนเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

ปี 2563 ม.ค. – ธ.ค. ปี 2564 
1 นายกฤษณะ บญุยะชยั  8/8 6/6 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ  8/8 6/6 
3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม  8/8 6/6 
4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ 8/8 6/6 

5 นายกฤษณ ์สจุเร  8/8 6/6 
6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ 8/8 6/6 
7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ 8/8 6/6 

8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ 8/8 6/6 
9 นายกฤษณ ์สจุเร  8/8 6/6 

 

โดยมี นางสาวจิรชัฌา รูปเล็ก  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2563 
  

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
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(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 
 

 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

ม.ค. - ธ.ค. ปี 2564 
1 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2 นายกฤษณะ บญุยะชยั  กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม (1)  กรรมการตรวจสอบ 4/4 
หมายเหต ุ:  (1) นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ และนายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผูมี้ความรูแ้ละ

ประสบการณ์ทางดา้นบัญชี (โปรดพิจารณาประวัติเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท) 

  

โดยมี นางสาวจิรชัฌา รูปเล็ก  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2563 
 
(2) คณะกรรมการบริหาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้  
 

 ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าร่วมประชุม /  

จ านวนการประชุมทัง้หมด (ครง) 
ม.ค. - ธ.ค.  ปี 2564 

1 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์(1) ประธานกรรมการบริหาร 12/12 
2 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์(1) กรรมการบริหาร 12/12 
3 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์(1) กรรมการบริหาร 12/12 

 
โดยมี นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร ตัง้แตว่นัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2563 
 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มจี านวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

ม.ค. – ธ.ค. ปี 2564 
1 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 
2 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 
3 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 

โดยมี นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ตัง้แตว่นัท่ี 11 มิถนุายน 2563 
 
 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
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(4) คณะกรรมการลงทนุ 
 
ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2564  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการลงทนุ ประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 6 ท่าน ดงันี ้
 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

ม.ค. – ธ.ค. ปี 2564 
1 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ ประธานกรรมการลงทุน  1 / 1 
2 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการลงทนุ 1 / 1 
3 นายกฤษณ ์สจุเร กรรมการลงทนุ 1 / 1 
4 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ กรรมการลงทนุ 1 / 1 
5 นางสาวศุกล หอมสวุรรณ กรรมการลงทนุ 1 / 1 
6 นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกลูพานิช กรรมการลงทนุ 1 / 1 

โดยมี นางสาวศกุล  หอมสวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการลงทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564  
 
(5) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2564 มีมติอนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

ม.ค. – ธ.ค. ปี 2564 
1 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
1 / 1 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 / 1 
3 นายกฤษณ ์สจุเร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 / 1 
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(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน   

o คณะกรรมการบรษิัท  
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2564 ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการชดุตา่งๆ ของบรษิัทฯ ในแต่ละปี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

                                                                     รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท) (2) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
กรรมการลงทุน  

กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

กรรมการบริหาร  

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั 30,000 20,000 - - - - 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ 20,000 25,000 - - 20,000 - 

3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม 20,000 20,000 25,000 20,000 25,000 - 

4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ 20,000 - - - - - 

5 นายกฤษณ ์สจุเร 20,000 - - 20,000 20,000 - 

6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - - (1) - - (1) 

7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - (1) - (1) - (1) - (1) 

8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์(1) - (1) - - (1) - (1) - (1) - (1) 

หมายเหต ุ: (1) นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์แสดงเจตจ านงไม่ขอรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ   บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
(2) บริษัทฯ จะน าเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการลงทนุ   

  

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่บรษิัทฯ จ่ายใหแ้ก่กรรมการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  ดงันี ้ 
 

                                                                     รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท)  

กรรมการบริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

กรรมการลงทุน  
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

กรรมการบริหาร  

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั 180,000 80,000 - - - - 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ 120,000 100,000 - - 20,000 - 

3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม 120,000 80,000 25,000 60,000 - - 

4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ 120,000 - - - 25,000 - 

5 นายกฤษณ ์สจุเร 120,000 - - 60,000 20,000 - 

6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - - (1) - - (1) 

7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - (1) - (1) - (1) - (1) 

8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์(1) - (1) - - (1) - (1) - (1) - (1) 

 รวม 660,000 260,000 25,000 120,000 65,000 - 

หมายเหต ุ: (1) นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์แสดงเจตจ านงไม่ขอรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ   บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย  
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ณ วนัที่ 18  มกราคม 2564 ผูบ้ริหาร ตามค านิยามผูบ้ริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  มีจ านวน 8 ท่าน มี
รายละเอียดดงันี ้ 
 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 
2 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Deputy CEO)  
3 นางสาวธีรยา พงษ์พลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานธุรกิจลกูคา้/ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ี 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อทางเลือกรูปแบบใหม่ 

4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อทั่วไป 
5 ดร. สิทธิพร อินทวุงศ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนนุงานพฒันาธุรกิจ  
6 นางสาวศุกล  หอมสวุรรณ ประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฏิบตัิการ 
7 นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกลูพานิช (1) ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) /รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  

8 นางสาวสภุาพรรณ สวุรรณรตันเดช (2)  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
หมายเหต:ุ (1) นางสาวจไุรพร เลี่ยมตระกลูพานิช เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

 (2) นางสาวสภุาพรรณ สวุรรณรตันเดช เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  

 
     ในปี 2564  บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงันี[้อพัเดทตวัเลข] 

ค่าตอบแทน 
ส าหรับปี 2564 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าแรง โครงการ
สมทบเงินท่ีก าหนดไว้ (1) และอื่นๆ (2)   

8 (3) 27.24 
 

หมายเหต ุ: (1) โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไวข้องบริษัทฯ ไดแ้ก่ เงินสมทบประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งบริษัทฯ  
     ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 25 มิถนุายน 2555 
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าโทรศพัท ์
(3) ผูบ้ริหาร 4 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25654 มีจ านวน 8 ท่าน   

 
เลขานุการบริษัท  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 ไดม้ีมติแต่งตัง้นางสาวศุกล  หอมสวุรรณ เป็น
เลขานกุารบรษิัท ซึ่งขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัท มีดงันี ้ 

(1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้
(1.1) ทะเบียนกรรมการ 
(1.2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ  
(1.3) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
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(1.4) รายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 
(2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
(3) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้ 
(4) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารควรรบัทราบ 
(5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มูลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับ

แต่งตัง้ใหม่ 
(6) ดูแล และประสานงานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ขอ้ก าหนด และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ 

นโยบาย   การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจไดอ้ย่างครบถว้นและถกูตอ้ง  
(7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่างๆ  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรที่เป็นพนกังานประจ า รวมทุกฝ่ายงาน 40 คน ตามล าดบั โดยบรษิัทฯ 
มีนโยบายในการจดัจา้งและบริหารจดัการบุคลากรใหม้ีความเหมาะสมกับปรมิาณงานที่อยู่ระหว่างการใหบ้ริการและที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดจ านวนพนกังานบรษิัทฯ แบ่งตามฝ่ายงานและอายงุาน ดงัต่อไปนี ้ 

 

จ านวนพนักงานแยกตามฝ่ายงานของบริษทัฯ 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค.  2564 
ผูบ้ริหาร  8 

สายงานบญัชีและการเงิน 4 
สายงานปฏิบตัิการ 14 

สายงานธุรกิจลกูคา้ 13 
รวม 39 

 
 

จ านวนพนักงานแยกตามอายุงานของบริษทัฯ 

อายุงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค.  2564 
นอ้ยกว่า 1 ปี 6 

มากกว่า หรือ เท่ากบั 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 12 
มากกว่า หรือ เท่ากบั 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี 15 
มากกว่า หรือ เท่ากบั 6 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี 3 

มากกว่า หรือ เท่ากบั 8 ปี 3 
รวม 39 
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(1) ค่าตอบแทนพนกังาน 
บรษิัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนกังานของบรษิัทฯ ในปี 2564 ดงัต่อไปนี ้
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
(ล้านบาท) 

ปี 2564 

ค่าตอบแทนพนักงาน ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้(1) และ
อื่นๆ (2) 

46.65 

หมายเหต ุ: (1) โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไวข้องบริษัทฯ ไดแ้ก่ เงินสมทบประกันสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้
จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 25 มิถนุายน 2555 

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าโทรศพัท ์
 

ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 
- ไม่มี – 
 
ข้อพิพาทแรงงาน  
ในช่วงปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใด 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจยัที่ส  าคญัและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยทุธ ์T = Team เพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ ส าหรบัใชเ้ป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดท าแผนการบริหารทรพัยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากรบุคคล ใหก้ารบริหารทรพัยากร
บคุคลเกิดความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความสขุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. ดา้นการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบงานและอตัราก าลงัพล 

1.1 วางแผน สนบัสนุนและส่งเสริมใหม้ีโครงสรา้งระบบงาน การจดักรอบอตัราก าลงัพลและการบริหารอตัราก าลัง
พลใหเ้หมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตวัในการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทัง้มีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 จัดท าเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเล่ือนต าแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การวางแผนการพฒันาบคุลากร และการบรหิารผลตอบแทน 

2. ดา้นการพฒันาบคุลากร 
2.1 ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ และ

ทักษะการท างานที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมใหก้บับคุลากรตามต าแหน่งงานส่งพนกังานไปเขา้รว่มการอบรม
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการของบริษัทฯ เช่น หลกัสตูรความรูด้า้นการประกันภยัต่อพืน้ฐาน อบรม
ประกันวินาศภัยเบือ้งตน้ เป็นตน้ (ทั้งนี ้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในปีนีจ้ึงยงัไม่มีการส่งพนกังานไปอบรมภายนอก)  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังานของบรษิัทฯ ตาม
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ความเหมาะสมและตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับใบอนุญาตแต่ละประเภท (ภายใตก้ารก ากับและควบคุมของ 
ส านกังาน คปภ.) 

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหก้ับผู้ปฏิบัติงานทกุระดับตามต าแหน่ง
งานอย่างต่อเน่ือง 

2.2 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้บริหารของ  
บริษัทฯ เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   บริษัทฯ 
สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบต่าง ๆ ในฐานะกรรมการของบรษิัทจดทะเบียน เช่น หลกัสตูรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) หลั ก สู ต ร  Director Certification Program (DCP)  หลั ก สู ต ร  Advanced Audit 
Committee Program (AACP)  

3. ดา้นสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ ์

3.1 เสริมสรา้งความมั่นคง ขวญัก าลงัใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจใหผู้ป้ฏิบตัิงาน เพื่อรกัษาคนดี คนเก่งไวก้ับ
บริษัทฯ โดยการส่งเสริมความกา้วหนา้ของผูป้ฏิบัติงานที่มีผลงาน ในทุกโอกาสสรา้งช่องทางการส่ือสาร ให้
ส่ิงจูงใจ ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ จดัสวสัดิการ ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั 
3.1.1 ปรบัปรุงระบบแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
3.1.2 ปรบัปรุงระบบสวสัดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
3.1.3 ปรบัปรุงช่องทางการส่ือสารดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

3.2 ก าหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน โดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่งงาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะค่าครองชีพ อัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขัน
ใกลเ้คียงกบับรษิัทอื่นที่มีลกัษณะธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั 

4. การคดัสรรบคุลากร 
4.1 คดัเลือกบคุลากร ที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ท่ีตรงกบัสายงาน เขา้มารว่มงาน 
4.2 บรษิัทฯ จะบรรจพุนกังาน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนกังานท่ีจะไดร้บัการบรรจตุอ้งมี

ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงานและมีคณุสมบตัิตามระเบียบของบรษิัทฯ 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 
สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

• พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
• พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 
• พิจารณาเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
• พิจารณาอนมุตัินโยบายส าคญัของบรษิัท 
• พิจารณากฎบตัรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย  
• พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2564 
• พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี 2565 
• พิจารณาอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งองคก์รของบรษิัทฯ  
• พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน (บรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั)  
• พิจารณาความเส่ียงและผลประเมินระบบควบคมุภายใน 

 
 
การพัฒนากรรมการ   

 รายชื่อกรรมการ DCP DAP AACP RCP RCL 
1 นายกฤษณะ บญุยะชยั  DCP 288/2020 - AACP38/2020 RCP46/2020 RCL22/2021 
2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ  DCP 158/2012 DAP31/2005 - - RCL22/2021 
3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม  DCP 288/2020 - - - - 
4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ - - - - - 
5 นายกฤษณ ์สจุเร  DCP 90/2011 - - - - 
6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ DCP 289/2020 - - - - 
7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ DCP 289/2020 - - - - 
8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ DCP 288/2020 - - - - 

 

หมายเหต ุ : Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) , Director Accreditation Program 
(DAP), Advanced Audit Committee Program (AACP), Role of the Chairman Program (RCP), Risk Management 
Program for Corporate Leaders (RCL) 
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การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้กรรมการได้ร่วมพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนีเ้พื่อทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อ
ปรบัปรุงใหก้ารท างานมีประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสงูสดุ ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยการประเมินผล
ดงักล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่โดยรวมของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้
คณะ และกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง)  
 
การประเมินไดม้ีการจดัแบ่งหวัขอ้ในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบัการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ ดงันี ้ 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธข์องฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาของผูบ้รหิาร 
 
ส าหรบัประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย  3 หวัขอ้ ดงันี ้ 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุย่อย  
2. การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 
 
โดยมีกระบวนการในการประเมินมีดงันี ้
1.  ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย แบบทัง้คณะ   
    อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
2. เลขานกุารบรษิัทจดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบรษิัท /คณะกรรมการชดุย่อย ภายใน 
    เดือนพฤศจิกายน  
3. กรรมการบรษิัทท าแบบประเมนิและส่งคืนเลขานกุารบรษิัทภายในสิน้เดือนธันวาคมของทกุปี 
4. เลขานกุารบรษิัท สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการต่อ คณะกรรมการ 
    บรษิัทรบัทราบ 
 
ผลประเมินคณะกรรมการ ผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ และการประเมินคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 
2564   เห็นวา่การด าเนินการโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเย่ียม”   
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ปี 2564  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  8  ท่าน ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการ 
ทัง้หมด 6 ครัง้ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ ดงันี ้ 
 

 
รายช่ือ 

 
ประเภทกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

การประชมุในปี 2564 
(การเขา้รว่มประชมุ) 

คณะกรรม 
การบริษัท 

สามญั 
ผูถื้อหุน้ 

วิสามญั 
ผูถื้อหุน้ 

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ 

6/6 1/1 - 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณ์
กลุ 

กรรมการอิสระ กรรมการ 6/6 1/1 - 

3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการอิสระ กรรมการ 6/6 1/1 - 
4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการ 6/6 1/1 - 

5 นายกฤษณ ์สจุเร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการ 6/6 1/1 - 
6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการ 6/6 1/1 - 

7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ 6/6 1/1 - 

8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ 6/6 1/1 - 
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การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล ปี 2564  
 

 รายชื่อ คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 

บริหารความ
เสี่ยง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ลงทุน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั 180,000 80,000 -/- -/- -/- -/- 
2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ 120,000 100,000 -/- -/- -/- 20,000 
3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม 120,000 80,000 25,000 -/- 60,000 -/- 

4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ 120,000 -/- -/- -/- -/- 25,000 
5 นายกฤษณ ์สจุเร 120,000 -/- -/- -/- 60,000 20,000 
6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
 รวม 660,000 260,000 25,000 - 120,000 65,000 

 
การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
ในปี 2564 ไม่พบข้อรอ้งเรียนในกรณีเกิดการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  
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การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์ 
รายงานการถือครองหลักทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตามค านิยามของส านักงาน กลต. ซึ่งรวมถึง
จ านวนหลักทรพัยท์ี่ถือครองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งตามความในมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์โดยการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางออ้ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุ IPO แลว้ มีรายละเอียดดงันี ้
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9. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 
 
 
บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการปฏิบตัิงานต่างๆ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได ้และมีกลไกการถ่วงดลุอ านาจซึ่งเป็นไป
ตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทฯ มีระบบควบคมุภายในเพื่อดแูลใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครบถว้น เพียงพอและอยู่ภายใน
กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมารบัผิดชอบในการก ากบัดแูลบรหิารความเส่ียงของ
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลมุกบัทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากับดแูลใหบ้รษิัทฯ มีระบบหรือกระบวนการ
จดัการความเส่ียงเพื่อใหบ้รรลคุวามส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่บรษิัทฯ รวมถึงมีการสนบัสนุนการปฏิบตัิงานสรา้งความ
เชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีการเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน และเพื่อใหบ้รษิัทฯ มีระบบการก ากบัดแูลที่ดี 
 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและครอบคลุมทั้งทางด้านองค์กรและ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด ไดเ้ขา้
ตรวจประเมินแลว้และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติในส่วนของการควบคุมภายในที่ดี จึงมีความเห็นชอบร่วมกันโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
บริษัทฯ มีการวางเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน สมเหตุสมผล และวดัผลได ้โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน ์กล
ยุทธแ์ละการวางแผนงบประมาณ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความสอดคลอ้งและบรรลเุป้าหมายที่วางไว ้มีการก าหนด
สายงานบังคับบัญชาให้มีความชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอ านาจ หน้าที่  และความ
รบัผิดชอบของตน เพื่อที่จะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเหมาะสมและเต็มความสามารถ 
บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าปัจจยัส าคญัที่จะท าใหบ้รษิัทฯ มีความมั่นคงและพฒันาต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้นคือ
การมีหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมีนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบท าความ
เขา้ใจ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและขอ้พึงปฏิบัติที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไวใ้นคู่มือ
พนกังาน ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conducts) และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี (Code of Best Practice) ในการ
ท างาน โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส และเป็นธรรม ไม่น าขอ้มลู
อันเป็นความลับของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เก่ียวข้อง และไม่กระท าการอันใดที่เป็นการขัดต่อ
ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และมีการก าหนดบทลงโทษทางวินยัที่ชดัเจนหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูที่
มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา โดยสรุปบริษัทฯ มีสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายในที่ดี มีความเหมาะสม
เพียงพอ ส่งผลใหบ้คุลากรทัง้องคก์รเขา้ใจถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการควบคมุภายใน 
 
 
 

9.1 การควบคุมภายใน 
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2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและลดความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยไดม้ีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงซึ่งครอบคลุมความเส่ียงทั้งทางดา้นการบริหาร       
ดา้นการเงิน ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน โดยประเมินความเส่ียงรว่มกนักบัแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะวางมาตรการรว่มกันใน
การติดตามเหตุการณท์ี่เป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง และก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดความเส่ียงนัน้       
ทัง้ประเด็นความเส่ียงในระดบัหน่วยงานและประเด็นความเส่ียงในระดบัองคก์ร โดยมีการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าสามารถลดและจ ากดัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ทั้ง้นีม้ี
การจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชดุย่อย ท าหนา้ที่ในการก ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้ี
การด าเนินงานดา้นการบรหิารความเส่ียงองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณท์ี่
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเส่ียงในภาพรวมเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ 
 

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนด อ านาจ หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบของพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานทกุคนสามารถปฏิบตัิงานตามแผนการด าเนินงานอย่างสอดคลอ้งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนีเ้พื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความคล่องตวั บริษัทฯ ไดม้ีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และวงเงินอนุมตัิของผูบ้ริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลักษณ์
อกัษรในประกาศของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ที่อาจเอือ้ใหเ้กิดการกระท าทุจริตออกจากกัน และในกรณีที่มี
การท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ อนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่าง
บริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ นัน้จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามระเบียบวิธีการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทเช่นเดียวกับการท าธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ  านาจตามสายงานที่รับผิดชอบและ
เก่ียวขอ้งในเรื่องนัน้โดยผูร้บัผิดชอบและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการท ารายการจะตอ้งท าหนา้ที่พิจารณาว่าการท ารายการมี
ความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ เสมือนเป็นรายการท่ี
กระท ากับบุคคลภายนอกและการท าธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อใหก้ารอนุมตัิการท าธุรกรรมกับ
กิจการหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บังคับท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทฯ ก าหนดใหร้ายการปกติธุรกิจและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีการด าเนินการตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปที่
คณะกรรมการก าหนดอยู่ในอ านาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณารายการโดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการ
อนมุตัิของบรษิัทฯ ส่วนรายการประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในช่วยก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีการรวบรวมและสรุป
รายการที่เก่ียวโยงกันใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ ไดม้ีการออกประกาศว่าดว้ยเรื่อง 
“นโยบายการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท” และมีการส่ือสารให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายน าไปปฏิบัติ หาก
รายการเก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้ โดยการท า
ธุรกรรมต่างๆ จะถกูตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ และผูส้อบบญัชีเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทได้
ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
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4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ ์ดงันัน้ 
เมื่อคณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาด าเนินการในเรื่องใดก็ตาม ผูบ้ริหารและผูท้ี่มีส่วนรับผิดชอบจะตอ้งจัดเตรียม
ขอ้มลูที่ส  าคญัต่างๆ อย่างครบถว้น และน าเสนอทางเลือก วิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะไดร้ับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่จ  า เป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยที่ผู้บริหารตลอดจนผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจะเข้าร่วมกา รประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัท และการพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะได้รับการบันทึกเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยเลขานุการ
คณะกรรมการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
กรรมการ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการส่ือสารขอ้มลูสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน นโยบายและระเบียบต่างๆ 
ของบริษัทฯ ใหพ้นกังานไดร้บัทราบ เพื่อสนบัสนุนใหก้ารปฏิบตัิงานและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

5)  กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 
บริษัทฯ ไดม้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจดัการ 
(Management Committee) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เป็นรายเดือน และมี
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาวิเคราะหแ์ละประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไวเ้พียงใด พรอ้มทั้งแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้และปรบัแผนการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งกับสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป  โดยที่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบว่าการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งหากพบการทุจริตหรือเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต พบการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผูบ้ริหาร
จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยทนัที 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการติดตามการปฏิบตัิงานตามจริยะธรรมทางธุรกิจ และหลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี ตลอดจนขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  บริษัทฯ ไดม้ีการส่ือสารใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนมี
ความเขา้ใจและมีทัศนคติที่ดีกับการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหพ้นักงานไดต้ระหนักถึงความส าคญัและปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดว้ยความร่วมมือร่วมใจซึ่งจะท าใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
จรรยาบรรณสืบเนื่องต่อไป อนัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาบรษิัทใหเ้ติบโตและบรรลเุป้าหมายในอนาคต 
 

จากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ าปี 
รายงานความคืบหนา้ของการปฏิบตัิงาน รายงานผลการตรวจสอบและตรวจติดตามกระบวนการและระบบงาน
ต่างๆ โดยเสนอให้ฝ่ายบริหารปรบัปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ พรอ้มกับให้
ขอ้สงัเกตเพื่อเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการติดตาม ประเมินผลและบรหิารความเส่ียงในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นนัยส าคัญซึ่งสอดคลอ้งกับความเห็นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เห็นว่าถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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ความเหน็ของรายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน 
บรษิัทฯ ไดว้่าจา้งบรษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั (“ธรรมนิต”ิ) เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระในปี 2564 เพื่อท าหนา้ที่เป็น
ผูต้รวจสอบและตรวจติดตามระบบควบคมุภายในภาพรวมของบรษิัทฯ โดยในปี 2564 มีรายละเอียดการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบรษิัทฯ และรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ตามรายละเอียดดงันี ้
 

1. รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการขาย และงานสนบัสนนุขายส าหรบัการประกนัภยัต่อแบบสญัญา 
การขายและงานสนบัสนนุขาย ส าหรบัการประกนัภยัต่อแบบสญัญา เป็นการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมเก่ียวกับ กระบวกนการหาและการพิจารณาลูกคา้รายใหม่ การก าหนดอัตราค่านายหน้า
ประกันภัย การให้ส่วนลดและรายการส่งเสริมการขาย การจัดหาประกันภัยต่อและการรับค าสั่งซือ้จากลูกค้า              
การค านวณส่วนแบ่งค่านายหนา้ และ การรบัแจง้ค่าสินไหมทดแทนและการตรวจสอบความคุม้ครองตามสญัญา และ
แจ้งค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทรับประกันภัยต่อ และการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกคา้ สรุปผลจากการ
ตรวจสอบและประเมินการขาย และงานสนบัสนุนขายส าหรบัการประกันภยัต่อแบบสญัญา สรุปไดว้่ามีกระบวนการ
ด าเนินงานซึ่งมีระบบการควบคมุภายในเพียงพอ 

 

2. รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการขาย และงานสนบัสนนุขาย ส าหรบัการประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย 
การขายและงานสนับสนุนขาย ส าหรับการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เป็นการสอบทานความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม เก่ียวกับ กระบวนการหาและการพิจารณาลูกคา้รายใหม่ การก าหนดอัตราค่า
นายหนา้ประกันภยั การใหส่้วนลดและรายการส่งเสริมการขาย การจดัหาประกันภยัต่อและการรบัค าสั่งซือ้จากลูกคา้  
การค านวณส่วนแบ่งค่านายหนา้ และการรบัแจง้ค่าสินไหมทดแทนและการตรวจสอบความคุม้ครองตามสญัญา และ
แจง้ต่อ บริษัทรบัประกันภยัต่อ และการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนใหก้บัลกูคา้ สรุปผลจากการตรวจสอบและประเมิน
การขาย และงานสนบัสนนุขายส าหรบัการประกนัภยัต่อแบบสญัญา สรุปไดว้่ามีกระบวนการด าเนินงานซึ่งมีระบบการ
ควบคมุภายในเพียงพอ 
 

3. รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคล และการจดัซือ้จดัจา้ง 
การบรหิารงานบคุคล 
การบริหารงานบุคคล เป็นการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมเก่ียวกับการจัดท า
โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งหน่วยงาน การก าหนดหนา้ที่งาน การจดัท าแผนอตัราก าลงัคน และการสรรหาบคุลากร  
การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง การรบัพนักงานใหม่และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการประเมินพนักงาน
ทดลองงาน การบนัทึกประวตัิพนักงานและทะเบียนลูกจา้ง การฝึกอบรมพนกังาน การปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน   
สรุปผลจากการตรวจสอบโดยรวมสรุปไดว้่าการบริหารงานบุคคล มีกระบวนการด าเนินงานซึ่งมีระบบการควบคุม
ภายในที่ตามควร  
 

การจดัซือ้จดัจา้ง 
การจดัซือ้จดัจา้ง เป็นการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการควบคมุ เก่ียวกบักระบวนการสรรหา 
และคดัเลือกผูข้าย การเปรียบเทียบราคา การจดัท าใบขอซือ้/ใบสั่งซือ้หรือสญัญาว่าจา้ง การตรวจรบัสินคา้หรือบริการ 
การประเมินผลผูข้ายประจ าปี และการควบคุมการจ่ายเงินตามที่ไดร้บัสินคา้หรือบริการ ผลการตรวจสอบโดยรวม
สรุปไดว้่าการจดัซือ้จดัจา้ง มีกระบวนการด าเนินงานซึ่งมีระบบการควบคมุภายในท่ีตามควร  
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4. รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคมุทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การควบคมุทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม 
เก่ียวกับกระบวนการจดัท านโยบายความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการดา้นโครงสรา้งความ
มั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยดา้นบุคลากร การจัดหมวดหมู่ทรพัยสิ์นของ
องคก์ร การควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางดา้นกายภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม การส่ือสารการด าเนินงานเครือข่ายความปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาและดูแลระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานการบรหิารความต่อเนื่องระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย ผลการตรวจสอบโดยรวมสรุปได้ว่าการควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการ
ด าเนินงานซึ่งมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ  

 
 
 
 
รายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 
ล าดั
บ 

บุคคลหรือนิติบุคคลทีอ่าจ
มีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ ์

1 นางยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์ - เป็นกรรมการผูม้ี อ  านาจลงนามในบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร  

- ภรรยาของนายชนะพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษิัทฯ 
- ถือหุน้ในบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 13.304 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 

บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 
2 นายชนะพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์ - เป็นกรรมการผูม้ี อ  านาจลงนามในบรษิัทฯ และด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

- สามีของนางยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษิัทฯ 
- ถือหุน้ในบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.172 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 
- บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 

3 นายอญัชลิน พรรณนภิา - ถือหุน้ของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 25.870  ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 
บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 

4 นางนภสันนัท ์พรรณนิภา - ถือหุน้ของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 18.478 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 
บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 

5 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ - เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามในบรษิัทฯ และด ารงต าแหน่งผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อ 

- ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 8.870 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 
บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 

6 นายกฤษณ ์สจุเร - เป็นกรรมการในบรษิัทฯ 
- ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 7.391 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 

บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 

9.2 รายการระหว่างกัน  
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ส่วนที่ 2 หนา้ 51 

ล าดั
บ 

บุคคลหรือนิติบุคคลทีอ่าจ
มีความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ ์

7 บรษิัท ทีคิวเอม็  
คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
(“TQM”) 

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
ในการใหบ้รกิารนายหนา้ประกนัภยั  

- ถือหุน้ในบริษัทฯ ในสดัส่วน  0.083  ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 

- มีผูถื้อหุน้ใหญ่บางส่วนรว่มกนั โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม คือ  

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
สัดส่วนการถือหุน้ของ 

TQM (ร้อยละ) 
1 บรษิัท อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั (1) 51.15 
2 นายอญัชลิน พรรณนภิา   3.73 
3 นางนภสันนัท ์พรรณนิภา    3.08 

หมายเหตุ : (1) ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ นายอญัชลิน 
พรรณนิภาถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 66.66 และนางนภสันนัท ์พรรณนิภา ถือหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 33.32  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 

 
รายละเอียดรายการระหว่างกนั  
 
- ไม่มี  - 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ท ีคิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) 
TQR PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
เอกสารแนบ 

ประวัติกรรมการ 
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เอกสารแนบ หนา้ 1 

   
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  

• วท.บ (เศรษฐศาสตร)์ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 
 

ประวัติการฝึกอบรม  
• หลกัสตูร Role of Chairman Program (Class 

46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP 288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ วตท. รุน่ที่ 24 สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (Capital Market Academy) 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูวิทยาการการคา้และ
การพาณิชย(์TEPCoT) รุน่ที่ 11 สถาบนั
วิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

• 2553 – ก.ค. 2563 
ประธานเจา้หนา้ที่ กลุ่มธุรกิจสมัพนัธ ์สมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Management Association-TMA) 

• 2557 – 2559 
กรรมการ สาขา วิศวกรรมอตุสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์

• 2550 – 2553 
คณะอนกุรรมการ ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดา้นภาคธุรกิจ
เอกชน ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (กปร) 

• 2549 – 2553 
คณะท างานส่งเสริมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(กลต.) 

• 2548 – 2553 
ผูช้่วยกรรมการ ผูอ้  านวยการอาวโุส สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
• ก.ค. 2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
-  

 
 
 

นายกฤษณะ บุญยะชัย 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ หนา้ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา Kellogg Graduate 

of Management Northwestern University, USA 
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ (วตท. 9) 

• หลกัสตูร Successful formulation and Execution 
the Strategy รุน่ที่ 3/2009 (SFE3) ,หลกัสตูร DAP 
รุน่ 31/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• หลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program รุน่ที่ 2 (EDP2) สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

• หลกัสตูร Corporate Secretary Development 
Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

• 2562 – มี.ค. 2563 
ที่ปรกึษา บรษิัท อินแซปชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั 

• 2562 – มี.ค. 2563 
ที่ปรกึษา  บรษิัท บทูีค คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 – 2562 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินกลุ่ม บริษัท พฤกษา 
 โฮลดิง้ จ ากดั(มหาชน) 

• 2560 – 2562 
กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 – 2562 
กรรมการ  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

• 2560 – 2562 
กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร ์เนชั่นแนล จ ากดั 

• 2559 – 2560 
ประธานฝ่ายการเงินและ  บญัชีบริษัท เอก-ชยั ดิสทริบิวชั่น 
จ ากดั (Tesco Lotus) 

• 2554 – 2559 
ประธานเจา้หนา้ที่การเงินส่วนกลาง  บริษัท ไมเนอร ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
• 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซุปเปอรบ์ล็อก จ ากดั (มหาชน) 
• 2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี 
จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
• 2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
• 2559 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ทาพาโกโ้มลด ์จ ากดั 

นางสาวไตรทพิย ์ศิวะกฤษณก์ลุ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณว์ิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต (Certified Public 
Accountant) 
 

ประวัติการฝึกอบรม  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ วตท. รุน่ที่ 24 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(Capital Market Academy) 

 

• 2537 – 2553 
Audit Manager บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
• 2553 – ปัจจบุนั 

ผูช้่วยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท ฟอรท์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
• 2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากัด 
• 2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ/บริษัท ฟอรท์ สมารท์ เทรดดิง้ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัชวิน พิพัฒนโ์ชตธิรรม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  
• ปริญญาโท สาขา Master of Business 

Administration, St. Louise University, U.S. 
• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 

ประวัติการฝึกอบรม  

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ วตท. รุน่ที่ 9 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(Capital Market Academy) 

• หลกัสตูรการอบรมผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการ
บริหารงานพฒันาเมือง รุน่ที่ 1 วิทยาลยัพฒันามหา
นคร มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (IMD1) 

• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ รุน่ที่ 1 สถาบนั
วิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม (IBID1) 

• การปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครือข่ายนวตักรรม โดย
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN1) 

 

• 2553 – 2561 
ประธานกรรมการ บริษัท แลม วอเตอร ์โซลชูั่น จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
• 2549 – ปัจจบุนั 

ผูร้ว่มก่อตัง้บริษัท  บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน) 
• 2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท หลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
• 2553 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ บริษัท เอ. ที. สยาม จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย ์
กรรมการอิสระ 
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โครงการบณัฑิตศกึษา 
สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประวัติการฝึกอบรม  
• Supervisor skill, Marketing Association of 

Thailand 
• Effective Presentation Technique, NIDA 
• Sales Effectiveness, NIDA 
• Super Brand Manager, Marketing Association 

of Thailand 
• Challenge of Leadership, DDI Asia Pacific Intl. 

Ltd. 
• Market Focus, Zeneca Agrochemicals 
• Thai’s Managers’ Business Development 

Programme, Solihull College, International 
Centre, England 

•  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
90/2011]) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 

• 2559 – ปัจจบุนั 
ที่ปรกึษา บรษิัท ทีคิวแอลดี จ ากดั 

• 2548 – ปัจจบุนั 
ที่ปรกึษาการตลาด บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

• 2555 – ปัจจบุนั 
ที่ปรกึษากลยทุธแ์ละการตลาด บริษัท ที คิว เอ็ม อินชวัรนัส ์
โบรคเกอร ์จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
    - 

 
 
 
 
 

นายกฤษณ ์สุจเร 
กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุน้: 7.39 
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 
คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท Master of Communication Arts จาก 
New York Institute of Technology USA 
(Distinction) 

• ปริญญาตรี คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  
• หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

(Super วปส.) รุน่ที่ 1 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาด

ทนุ วตท. รุน่ที่ 24 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(Capital Market Academy) 

• วิทยาการเกษตร ระดบัสงู (วกส.) รุน่ 1 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 

289/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูวิทยาการการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที่ 12 สถาบนัวทิยาการ
การคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

• หลกัสตูร Academic of Business Creativity 
(ABC) รุน่ที่ 4 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

• หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที่ 
5 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) 

• หลกัสตูร R+V Re APAC Client Seminar ประเทศ
เยอรมนี 

• หลกัสตูร Executive Building Bridges 
HannoverRe Seminar ประเทศเยอรมนี 

• หลกัสตูร Senior Associated (ANZIIF) Australian 
and New Zealand Institute of Insurance and 
Finance 

• 2552 – 2558 
กรรมการ/ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ที เอ ซี คอนซู
เมอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• 2535 – 2552 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
        - 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
    -- 

นายชนะพันธุ ์พิริยะพันธุ ์
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท สาขา Risk Management and 
Insurance จาก Peter J. Tobin School of 
Business, St. John’s University 

• ปริญญาตรี Risk Management and Insurance ,
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
ประวัติการฝึกอบรม  
 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ วตท. รุน่ที่ 31 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
(Capital Market Academy) 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
289/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• หลกัสตูร วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที่ 
7 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั(ส านกังาน คปภ.) 

• หลกัสตูร The Insurance School (Non-life) of 
Japan ประเทศญ่ีปุ่ น 

• หลกัสตูร R+V Re APAC Client Seminar ประเทศ
เยอรมนี 

• หลกัสตูร Executive Building Bridges 
HannoverRe Seminar ประเทศเยอรมนี 

• หลกัสตูร Advanced Reinsurance (Non-life), 
Swiss Insurance Training Center (SITC) 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

 

• 2546 – 2551 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายรบัประกนัภยัทรพัยส์ิน บริษัท ภทัร
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

• 2542 – 2544 
ผูพ้ิจารณารบัประกนัภยั ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท ไทยรบั
ประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
     - 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
    - 

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ ์
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัดส่วนการถือหุน้ :18 
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท สาขา Urban Planning, Land and 
Housing Development(Honor) จาก Asian 
Institute of Technology-Bangkok, Thailand 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้
คณุทหารลาดกระบงั 

ประวัติการฝึกอบรม  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Advanced Diploma in Insurance 
(ACII) The Chartered Insurance Institute 

• หลกัสตูร Senior Associated (ANZIIF) Australian 
and New Zealand Institute of Insurance and 
Finance 

• หลกัสตูร Reinsurance Seminar, Hannover Re 
Malaysian Branch ประเทศมาเลเซีย 

• หลกัสตูร PartnerRe Reinsurance Course 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

• หลกัสตูร Lloyd’s Asia Broker Programme, 
Lloyd’s Singapore ประเทศสิงคโปร ์

• หลกัสตูร The Insurance School (Non-life) of 
Japan ประเทศญ่ีปุ่ น 

• หลกัสตูร Engineering Project Insurance 
Intermediate, Swiss Re Academy ประเทศ
ฮ่องกง 

• หลกัสตูรพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยัรุน่ที่ 
12 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• 2546 – 2555 
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ 
จ ากดั (มหาชน) 

• 2545 – 2546 
Risk Survey Officer, Risk Inspection Service Division 
บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

• 2544 – 2545 
Risk Survey Officer, Property/Engineering Special Risk 
Department บริษัทไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
   - 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากดั/องคก์รอ่ืน 
    - 

 

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน ์
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัดส่วนการถือหุน้: 12 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ท ีคิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) 
TQR PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ส่วนที ่3 

งบการเงนิประจ าปี 2564 



 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) 
และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงาน
รวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั  
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง การรบัรูร้ายได้จากสญัญาบรกิาร เป็นเรื่องส าคญั 
ในการตรวจสอบและน าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 



 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรบัรู้รายได้จากสญัญาบริการ  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกิจการของบริษัทข้อ 4.14 (นโยบายการบัญชี 
เรื่อง “การรบัรูร้ายได้”) และขอ้ 29 (ขอ้มูลตามส่วนงาน) 
กลุ่มกิจการมีรายได้ค่าบริการจากการเป็นนายหน้า
ประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในงบการเงนิ 
คดิเป็นจ านวน 224.65 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87.63 
ของรายไดร้วม 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค้่านายหน้าประกนัภยัต่อภายหลงั
จากวนัที่เริ่มกรมธรรม์หรือเมื่อการจดัท าประกันภยัต่อ
เสร็จสมบูรณ์หรือได้รบัการยืนยนัแล้ว ทัง้นี้รายได้ที่จะ
ไดร้บัขึน้อยู่กบัอตัราค่านายหน้าประกนัภยัต่อทีต่กลงกนั 
และเบีย้ประกนัภยัต่อตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาประกนัภยัต่อ  
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการรบัรู้รายได้
จากการใหบ้รกิาร ณ จุดเวลาทีไ่ดป้ฏบิตัติามภาระทีต่้อง
ปฏิบัติเสร็จสิ้น เนื่องจากมูลค่าของรายได้ดังกล่าวมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน และการรบัรู้รายได้ดังกล่าว
เกีย่วขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารและการตคีวาม
ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติตามสญัญา การประมาณ
การรายไดค้่าบรกิารของค่าตอบแทนผนัแปร และจงัหวะ
เวลาของการเสร็จสิ้นภาระที่ต้องปฏิบตัิ ซึ่งมผีลกระทบ
ต่อการรบัรูร้ายไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 
 

กระบวนการตรวจสอบทีส่ าคญัของข้าพเจ้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรู้
รายไดข้องกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 

1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดหาการ
ประกนัภยัต่อ ประเมนิการออกแบบการควบคุมภายในที่
ส าคญัในกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งและทดสอบประสทิธิผล
ของการน าไปปฏบิตัิ โดยตรวจเอกสารหลกัฐานในแต่ละ
กระบวนการควบคุมที่ส าคัญ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบ
สญัญาประกันภัยต่อหรือเอกสารการเอาประกันภัยต่อ 
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรบัรูร้ายได ้

2) วิเคราะห์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการระบุภาระ 
ทีต่้องปฏบิตัติามสญัญา โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ของ
สญัญาประกันภัยต่อหรือเอกสารการเอาประกันภัยต่อ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้

3) ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ผู้บริหาร
เลือกใช้ ในการประมาณการรายได้ค่าบริการของ
ค่าตอบแทนผันแปร และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน 
ทีเ่กดิขึน้จรงิในภายหลงั 

4) วเิคราะห์จงัหวะเวลาของการเสร็จสิ้นภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตามสญัญา เพื่อพิจารณาว่าการรบัรู้รายได้เป็นไปตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญา 
ทีท่ ากบัลูกคา้ 

5) สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท้ี่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี

6) ท าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบรายได้ รวมถงึการวเิคราะห์
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ เพื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของรายการรายได้ 
ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาการรายงาน และเพื่อตรวจความผดิปกติ
ทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ข้าพเจ้าพบว่าการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการ ตามขอบเขตที่
ขา้พเจา้ทดสอบ มคีวามสมเหตุสมผลตามเอกสารประกอบที่่เกี่ยวขอ้ง 

  



 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ใน
รายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรู้ทีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริง  
อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 



 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชทีี่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั ้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่าง
มนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้  
อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม  
ดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ  และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
  



 

 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะ
มผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 148,554,244 146,578,610 102,560,360

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6, 10 178,534,207 178,534,207 -

สนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 6, 11 89,886,098 89,886,098 30,001,000

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนี้อืน่ 12 88,797,165 87,784,665 50,802,570

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 3,179,864 3,179,219 1,799,471

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 508,951,578 505,962,799 185,163,401

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 13 1,500,000 1,500,000 1,500,000

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - 1,649,800 -

สว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ 15 4,001,126 4,001,126 2,788,320

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 16 14,460,530 14,460,530 14,894,953

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 17 12,483,389 12,483,389 3,819,291

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 18 4,600,462 4,600,462 3,453,806

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 1,361,304 1,361,304 1,361,304

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 38,406,811 40,056,611 27,817,674

รวมสินทรพัย์ 547,358,389 546,019,410 212,981,075

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อืน่ 19 31,337,553 31,297,553 63,117,993

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่า

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 3,369,914 3,369,914 4,441,713

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 12,594,790 12,594,790 11,145,704

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 7,363,934 7,363,934 5,620,470

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 54,666,191 54,626,191 84,325,880

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 20 10,100,235 10,100,235 9,890,230

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 21 23,379,849 23,379,849 17,269,030

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 33,480,084 33,480,084 27,159,260

รวมหน้ีสิน 88,146,275 88,106,275 111,485,140

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 230,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 22 115,000,000 115,000,000 115,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 230,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

(พ.ศ. 2563 : หุน้สามญั จ านวน 170,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 22 115,000,000 115,000,000 85,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 22 270,075,880 270,075,880 -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 11,500,000 11,500,000 4,550,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 61,181,308 61,209,476 11,818,156

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 127,779 127,779 127,779

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 457,884,967 457,913,135 101,495,935

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 1,327,147 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 459,212,114 457,913,135 101,495,935

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 547,358,389 546,019,410 212,981,075

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้่าบรกิาร 224,651,873 224,651,873 193,981,618

รายไดอ้ืน่ 19 31,714,156 31,713,669 2,059,856

รวมรายได้ 256,366,029 256,365,542 196,041,474

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 25 56,310,971 56,310,971 51,641,659

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 4,821,360 4,821,360 3,591,467

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 25 73,600,026 73,548,318 46,819,291

รวมค่าใช้จ่าย 134,732,357 134,680,649 102,052,417

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 121,633,672 121,684,893 93,989,057

ตน้ทุนทางการเงนิ (736,988) (736,988) (762,133)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 120,896,684 120,947,905 93,226,924

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 27 (23,436,747) (23,436,747) (19,171,901)

ก าไรส าหรบัปี 97,459,937 97,511,158 74,055,023

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21 - - 1,896,100

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 18, 27 - - (379,220)

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี - - 1,516,880

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 97,459,937 97,511,158 75,571,903

การแบ่งปันก าไร:

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 97,482,990 97,511,158 74,055,023

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (23,053) - -

97,459,937 97,511,158 74,055,023

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 97,482,990 97,511,158 75,571,903

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (23,053) - -

97,459,937 97,511,158 75,571,903

ก าไรต่อหุ้น - ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 28 0.44 0.44 1.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ผลก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง

จากการประมาณการ รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จดัสรรแล้ว ของเจ้าของ ท่ีไม่มีอ านาจ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น  - สทุธิจากภาษี ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  – บริษทั ควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 85,000,000 - 127,779 4,550,000 11,818,156 101,495,935 - 101,495,935

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทั 22 30,000,000 270,075,880 - - - 300,075,880 - 300,075,880

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทัย่อย - - - - - - 1,350,200 1,350,200

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 6,950,000 (6,950,000) - - -

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - - (41,169,838) (41,169,838) - (41,169,838)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 97,482,990 97,482,990 (23,053) 97,459,937

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 115,000,000 270,075,880 127,779 11,500,000 61,181,308 457,884,967 1,327,147 459,212,114

บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม 

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

ก าไรสะสม
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ผลก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง

จากการประมาณการ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จดัสรรแล้ว

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น  - สทุธิจากภาษีทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 7,500,000 - (1,389,101) 750,000 49,413,133 56,274,032

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทั 22 77,500,000 - - - - 77,500,000

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 3,800,000 (3,800,000) -

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - - (107,850,000) (107,850,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - 1,516,880 - 74,055,023 75,571,903

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 85,000,000 - 127,779 4,550,000 11,818,156 101,495,935

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 85,000,000 - 127,779 4,550,000 11,818,156 101,495,935

การเพิม่หุน้สามญัของบรษิทั 22 30,000,000 270,075,880 - - - 300,075,880

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 6,950,000 (6,950,000) -

เงนิปันผลจ่าย 24 - - - - (41,169,838) (41,169,838)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 97,511,158 97,511,158

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 115,000,000 270,075,880 127,779 11,500,000 61,209,476 457,913,135

บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสม



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 120,896,684 120,947,905 93,226,924

รายการปรบัปรงุ :

ค่าเสือ่มราคา 15, 16 6,582,483 6,582,483 6,308,727

ค่าตดัจ าหน่าย 17 311,177 311,177 167,937

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 21 6,110,819 6,110,819 4,371,368

ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบั

สนิทรพัย์ทางการเงนิ 21,740,574 21,740,574 -

ก าไรจากการขายทรพัย์สนิ (724,202) (724,202) (622,938)

ก าไรจากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม - - (450,000)

ก าไรจากขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ (122,523) (122,523) -

ดอกเบีย้จ่าย 736,988 736,988 762,133

ดอกเบีย้รบั (1,380,225) (1,379,738) (972,191)

เงนิปันผลรบั (169,886) (169,886) -

รายไดอ้ืน่จากการกลบัรายการหนี้สนิ 19 (27,240,495) (27,240,495) -

ก าไรจากการเปลีย่นแปลง

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 10 (1,944,604) (1,944,604) -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงาน 124,796,790          124,848,498    102,791,960    

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน :

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนี้อืน่ (59,842,657) (58,830,157) (14,297,033)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ (1,261,886) (1,261,241) (594,579)

เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อืน่ (4,539,945) (4,579,945) 19,644,507

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 2,672,200 2,672,200 1,354,309

เงนิสดใชไ้ปในการด าเนินงาน 61,824,502 62,849,355 108,899,164

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (729,666) (729,666) (762,133)

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 1,261,718 1,261,231 1,037,827

จ่ายภาษีเงนิได้ (21,653,287) (21,653,287) (15,559,303)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 40,703,267 41,727,633 93,615,555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564



หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อบรษิทัย่อย 14 - (1,649,800) -               

เงนิสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (184,770,600) (184,770,600) -               

เงนิสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (60,292,173) (60,292,173) (30,001,000)

เงนิสดรบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 8,553,429 8,553,429 -               

เงนิสดรบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย - - 10,000,000

เงนิสดจ่ายซื้อสว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ 15 (2,778,159) (2,778,159) (1,600,081)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 17 (8,975,275) (8,975,275) (238,255)

เงนิสดรบัจากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม - - 450,000

เงนิสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ 1,121,495 1,121,495 841,122

เงนิปันผลรบั 169,886 169,886 -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (246,971,397) (248,621,197) (20,548,214)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายช าระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า (5,849,115) (5,849,115) (4,692,962)

จ่ายเงนิปันผล 24 (41,169,838) (41,169,838) (107,850,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 22 306,000,000 306,000,000 77,500,000

เงนิสดจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้สามญั (7,405,150) (7,405,150) -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 1,350,200 - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 252,926,097          251,575,897    (35,042,962)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง)สทุธิ 46,657,967 44,682,333 38,024,379

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้ปี 9 102,560,360 102,560,360 64,535,981

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในระหว่างปี 9 (664,083) (664,083) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 9 148,554,244 146,578,610 102,560,360

ยอดคงเหลือของรายการท่ีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซึง่สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 16 4,980,000 4,980,000 15,813,582

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้: 
 
เลขที ่46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มบรษิทั 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นนายหน้าประกนัภยัต่อ 
 
ในระหว่างปีบรษิทัลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั อาร์สแควร์ จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารโปรแกรมซอฟแวร์ส าเรจ็รูปและไดม้ี
การจดัท างบการเงนิรวมเป็นครัง้แรก 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
 
ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว
ยงัมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมประกนัภยัอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการติดตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง  ๆ เมื่อ
สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง 
 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัช ี
 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกับหลกัการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญัและ 
การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึง่จดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผย
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส าคญัต่องบการเงนิใน 
หมายเหตุ 7 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่ 
มเีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

15 

 
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดยีวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

 
กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงค านิยามของสินทรพัย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนี้สินในงบการเงิน 
รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของ
กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้น ากรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวนัที่มผีลบงัคบัใช้ โดยผลกระทบที่เกดิจากการน ากรอบแนวคดิฉบบัดงักล่าว ท าให้กลุ่มกิจการปรบัปรุงรายการ
สนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิฝากธนาคารส าหรบัเบี้ยประกนัภยัต่อหรอืสนิไหมรอน าส่งแก่บรษิทัประกนัภยัหรอืบริษทัประกนัภยั
ต่อ และปรบัปรุงรายการหนี้สนิที่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิรอน าส่งในงบการเงิน ซึ่งผลกระทบดงักล่าวได้รบัรูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
4 นโยบายการบญัชี 

 
4.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกิจการมอี านาจในการ
ควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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ข) การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือครองกิจการ 

 
ในกรณีที่กลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตัิต่อรายการกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ ยนแปลง
สดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสยีอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีิทธิพลอย่างมนีัยส าคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่
เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงนิ
ลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็น
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 
 
รายการ ยอดคงเหลือ ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก และขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิใน 
รายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 
ทีโ่อน  
 

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ
ของบรษิทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที ่
เกดิรายการ  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่ า
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรู้รายการก าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบของ
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไร
หรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอื
ขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มี
สภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้

 
4.4 สินทรพัยท์างการเงิน 

 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดล
ธุรกิจในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
- รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านก าไรหรอืขาดทุน) และ 
- รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 
ส าหรบัเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  
 

ข) การรบัรู้รายการและการตดัรายการ 
 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ ารายการคา้ ซึ่งเป็นวนัที่
กลุ่มกิจการเข้าท ารายการซื้อหรอืขายสินทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธิ 
ในการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมูลค่า 
 
ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมบวกตน้ทุนการท ารายการ
ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรบัรู้
ตน้ทุนการท ารายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
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ง) ตราสารหน้ี 

 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
- ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายได้ดอกเบี้ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึ้นจากการตดัรายการ
จะรบัรู้โดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการค่าใช้จ่ายในการบรหิารพร้อมกับก าไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่น รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงในค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รบัช าระ
กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ และ ข) เพื่อขาย จะวดัมูลค่าดว้ย  FVOCI และ
รบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/
ก าไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่ค านวณตามวธิีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และ 3) ก าไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เมื่อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ก าไรหรอืขาดทุน 
ทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้ก าไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการรายไดอ้ื่น 
รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบรหิ าร  
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) – กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข 
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กิดจากการวดัมูลค่า
ยุติธรรมจะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในรอบระยะเวลาที่เกิด
รายการ 

 
จ) ตราสารทุน 

 
กลุ่มกจิการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการเลอืกรบัรูก้ าไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรมในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทก าไร/ขาดทุนที่รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงัก าไรหรอืขาดทุน
เมื่อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้น
ก าไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื่น เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้ในรายการค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขาดทุน/กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม 
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กลุ่มกิจการแสดงเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์  หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) ที่จด
ทะเบียนและจดัตัง้ในประเทศไทย ซึ่งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่
ปรบัปรุงแล้วของแต่ละรอบระยะเวลารายงานเป็นเงนิลงทุนในตราสารทุน ตามค าชี้แจงของสภาวชิาชพีบญัชี ณ วนัที ่25 
มถิุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การตคีวามเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จด
ทะเบยีนและจดัตัง้ในประเทศไทย กลุ่มกจิการวดัมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 
 

ฉ) การด้อยค่า 
 
กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์หรอืไม่ กลุ่มกิจการ
พจิารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีาร
วดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการค านวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที ่1 หากความเสี่ยงด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการ

เมื่อเริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติ 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดติของเครื่องมือทางการเงนิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการ 
เมื่อแรกเริม่ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดติ 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที ่3 เมื่อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ คา่เผื่อผลขาดทุน
ของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดติจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.5 รายได้ค่าบริการค้างรบั 
 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัแสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระซึ่งเกดิจากการใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ ซึ่งรายไดค้่าบรกิาร
คา้งรบัโดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 90-120 วนั ดงันัน้รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัจงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค้่าบรกิารคา้งรบัเมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ  
 
การดอ้ยค่า 
 
ส าหรบัรายได้ค่าบรกิารค้างรบั กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรู้การด้อยค่าตามประมาณการ 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดอายุลูกหนี้ตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการเริม่รบัรูร้ายไดค้่าบรกิารคา้งรบั  
 
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรอืขาดทุน เป็นรายการแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
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4.6 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ  
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถกูตดัรายการออกไป 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึ้น 
 
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 3 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 3 - 5 ปี 
เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี  
 
กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ด้รบั
จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในงบก าไรขาดทุน 
 

4.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจ าหน่าย 
 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย์
ไม่มีตัวตนค านวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์
ดงัต่อไปนี้ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 - 10 ปี 
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4.8 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า ส าหรบัสินทรพัย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมี
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื หมายถึง จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

4.9 สญัญาเช่า  
 
สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสินทรพัย์สทิธิการใช้และหนี้สินตาม
สญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในก าไร
หรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่  กลุ่มกิจการคดิค่า
เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรบัสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญาที่เป็นการเช่า 
และส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกิจการเลอืก 
ทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้  
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่า ดงันี้ 
• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูคา่ทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 
กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ่งประกอบดว้ย 
- จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
- ค่าเชา่จ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
- ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
- ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์

 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้
คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 
 

4.10 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบัปีประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรบัรู้ใน 
งบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็น ปีๆ ในกรณีที่การน า
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชีที่แสดง 
อยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 

- การรบัรูเ้ริ่มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคับใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมสีทิธิตาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ 
รอการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษีเงินไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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4.11 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
4.11.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสงัคม ของพนักงานปัจจุบันรบัรู้ตาม
ช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวน
ทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

4.11.2 โครงการสมทบเงิน 
 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามสญัญา กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่้องจ่ายช าระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 

4.11.3 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย ในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก าหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในปีทีเ่กดิขึน้ และแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

4.12 ประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกจิการต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ
การจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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4.13 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจา้ของ 
 

4.14 การรบัรู้รายได้ 
 
(ก) รายไดค้่านายหน้าประกนัภยัต่อ 

 
รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อรบัรู้เป็นรายได้ภายหลังจากวนัที่เริ่มกรมธรรม์หรือเมื่อการจัดท าประกันภัยต่อ 
เสรจ็สมบูรณ์หรอืไดร้บัการยนืยนัแล้ว ในกรณีที่มีความคาดหวงัเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดการบรกิารในอนาคต องค์ประกอบ
ของรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรมจ์ะถูกทยอยรบัรูเ้พื่อครอบคลุมภาระผูกพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) ดอกเบีย้และเงนิปันผลรบั 
 
ดอกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มื่อกลุ่มกจิการมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล 

 
4.15 การจ่ายเงินปันผล 

 
เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

5 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

5.1 ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 
5.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนอนัเกี่ยวเนื่องกบัการเป็นนายหน้าประกนัภยัต่อ โดยกลุ่มกจิการไม่ไดท้ า
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารเชื่อว่า 
กลุ่มกจิการไม่มผีลกระทบจากความเสีย่งดงักล่าวอย่างเป็นสาระส าคญั 
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5.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคญัเกี่ยวเนื่องกับเงนิฝากธนาคารที่มีดอกเบี้ย สินทรพัย์และหนี้สิน
ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอัตราในตลาด
ปัจจุบนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่ส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี     
    อตัราดอกเบี้ย   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลงตาม ไม่มี  ดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ร้อยละต่อปี 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 145 - - - 4 149 0.05-0.40 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 3 5 - - 171 179 3.00-3.95 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิ ี
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 90 - - - - 90 0.10-0.63 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น     89 89 - 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 2 - - - - 2 0.20 
 240 5 - - 264 509  
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หนี้ค่าเบี้ยประกนัภยัตอ่และเจา้หนี้อื่น - - - - 31 31 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 3 10 - - - 13 3.65 – 8.60   
 3 10 - - 31 44  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 (ล้านบาท) 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี     
    อตัราดอกเบี้ย   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลงตาม ไม่มี  ดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ร้อยละต่อปี 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 143 - - - 4 147 0.05-0.40 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 3 5 - - 171 179 3.00-3.95 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิ ี
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 90 - - - - 90 0.10-0.63 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น - - - - 88 88 - 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 2 - - - - 2 0.20 
 238 5 - - 263 506  
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หนี้ค่าเบี้ยประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อื่น - - - - 31 31 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 3 10 - - - 13 3.65-8.60 
 3 10 - - 31 44  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 (ล้านบาท) 
 อตัราดอกเบี้ยคงท่ี     
    อตัราดอกเบี้ย   อตัรา 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึ้นลงตาม ไมมี่  ดอกเบี้ย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ร้อยละต่อปี 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - - - 103 - 103 0.05-0.75 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิ ี
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 30 - - - - 30 0.20-0.63 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น - - - - 51 51 - 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 2 - - - - 2 0.20-1.95 
 32 - - 103 51 186  
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หนี้ค่าเบี้ยประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อื่น - - - - 63 63 - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4 10 - - - 14 3.65-6.82 
 4 10 - - 63 77  

 
5.1.3 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ความเสีย่งดา้นเครดติของกลุ่มกิจการโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสด
ตามสญัญาของเงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วย ก.) ราคาทุนตดัจ าหน่าย และ ข.) มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 
รายได้ค่าบรกิารค้างรบัและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มนีโยบายและวธิีการ ในการ
ควบคุมสนิเชื่อที่เหมาะสม ดงันัน้กลุ่มกิจการจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการให้สนิเชื่อ 
นอกจากนี้การให้สนิเชื่อของกลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัเนื่องจากกลุ่มกจิการมฐีานของลูกค้าที่หลากหลาย จ านวน
เงนิสูงสุดที่กลุ่มกิจการอาจต้องสูญเสยีจากการให้สนิเชื่อคอืมูลค่าตามบญัชขีองรายได้ค่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น 
ทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

5.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ผู้บรหิารมีการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาสดัส่วนสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงิน  
รบัจ่ายในแต่ละช่วงเวลาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนที่วดัมูลค่า
ดว้ย ก.) ราคาทุนตดัจ าหน่าย และ ข.) มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น 
ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระหรอืคา้งช าระไม่เกนิ 1 ปี ในขณะทีเ่จา้หนี้ค่าเบี้ยประกนัภยัต่อ มรีะยะเวลาครบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่ทีจ่ะครบก าหนดภายใน 
1 ปีมากกว่าหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ะตอ้งจ่าย วนัครบก าหนดของหนี้สนิทางการเงนิเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 20 
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6. มูลค่ายุติธรรม 

 
6.1 ประมาณการเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

    

ตราสารทุน 19,621,806 - - 19,621,806 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้    -  139,474,814 - 139,474,814 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน    5,839,290 5,384,997 - 11,224,287 
หุน้กู้ - 8,213,300 - 8,213,300 
รวม 25,461,096 153,073,111 - 178,534,207 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ในระหว่างปี 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีม่มีลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีมดีงัต่อไปนี้ 
• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
• รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น 
• เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 
• เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อื่น 
 
มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
ขอ้มลูระดบั 1 :  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างอิงจากราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 :  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมนีัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มลูที่

สงัเกตไดใ้นตลาด
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6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 

6.2.1 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนค านวณจากราคาปิดของหลกัทรพัย์อ้างองิ อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

6.2.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของหน่วยลงทุน ซึ่งอ้างอิงจาก
ราคาปิด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบรษิทัจดัการลงทุน 
 
เงนิลงทุนในหุน้กูแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ซึ่งค านวณจากการใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
ตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุ่นนัน้ ๆ ทีเ่ผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

7. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
7.1 การรบัรู้รายได้ค่านายหน้าประกนัภยัต่อ 

 
การรบัรู้รายได้ดงักล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารและการตีความในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติตามสญัญา  
การประมาณการรายไดค้่าบรกิารของสิง่ตอบแทนผนัแปร และจงัหวะเวลาของการเสรจ็สิน้ภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิซึ่งมผีลกระทบต่อ
การรบัรูร้ายไดอ้ย่างมนีัยส าคญั 

 
7.2 การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานที่เกี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้และอตัรา
การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ค านวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

7.3 ส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรบัส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชง้านและมูลค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน 
หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
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7.4 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูเ้มื่อกลุ่มกจิการคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถน าไป 
หกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได้ กลุ่มกิจการได้ค านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่าง
รอบคอบและเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สมมติฐานของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและการคาดการณ์ถงึการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐานที่ส าคัญในแต่ละช่วงเวลานั ้น อาจท าให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญของฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มกจิการ 
 

7.5 การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จูงใจทางเศรษฐกจิส าหรบัผูเ้ช่า ในการใช้
สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการก าหนดอายุ
สญัญาเช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 
สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารส านักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสญัญาเช่า 
เน่ืองจากกลุ่มกจิการพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า และ/หรอื ข) การเปลี่ยนแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่างมี
สาระส าคญั 
 
อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรอืไม่ใช)้ สทิธิหรอืกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใช้สทิธิ) 
การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญัหรอืการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทีม่นีัยส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ 

 
7.6 การก าหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 
 
- ใช้ข้อมูลที่การจดัหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับการ

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้
- ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

7.7 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใชแ้ละผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุขอ้ 21 
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8 การจดัการเงินทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของกลุ่มกิจการนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ 
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ และเพื่อด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไว้หรือปรบัโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    
เงนิสด 57,562 50,000 27,392 
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  149,160,765 147,192,693 102,532,968 
เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อสิน้ก าหนดระยะเวลา 91,793,173 91,793,173 31,501,000 
รวมเงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ   241,011,500 239,035,866 134,061,360 
หกั เงนิฝากธนาคารทีม่รีะยะเวลาครบก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 
    นับแต่วนัทีไ่ดม้า (หมายเหตุ 11) 

 
(90,293,173) 

 
(90,293,173) 

 
(30,001,000) 

 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั (หมายเหตุ 13) (1,500,000) (1,500,000) (1,500,000) 
      ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น (664,083) (664,083) - 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 148,554,244 146,578,610 102,560,360 
 

10 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

 
10.1 การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVPL  

 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่เขา้เงื่อนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

และFVOCI 
- เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้ 
- เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกจิการไม่ได้เลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วนัที่รบัรู้รายการ

เริม่แรก 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
สินทรพัยห์มุนเวียน   
ตราสารทุน 19,621,806 - 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 139,474,814 - 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 11,224,287 - 
หุน้กู้ 8,213,300 - 
รวม 178,534,207 - 

 
10.2 รายการท่ีรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการก าไร/(ขาดทุน)รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปีมดีงันี้  
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ก าไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดั 
   มลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นก าไร/(ขาดทุน)อื่น 620,753 - 
ก าไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดั 
   มลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้นก าไร/(ขาดทุน)อื่น 

 
1,323,851 - 
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11 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
11.1 การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
- ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 
- กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงื่อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงนิฝากธนาคาร (หมายเหตุ 9) 90,293,173 30,001,000 
    รวม 90,293,173 30,001,000 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (407,075) - 
   
รวมสินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลคา่ด้วยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่ายสุทธิ 89,886,098 30,001,000 
 
เงนิฝากดงักล่าวมรีะยะเวลาครบก าหนดอยู่ที ่3 - 12 เดอืน (พ.ศ. 2563: 3 - 7 เดอืน)  
 
กลุ่มกิจการพิจารณาว่าสนิทรพัย์เหล่านี้มคีวามเสี่ยงด้านเครดิตต ่าเนื่องจากมคีวามเสี่ยงจากการผดินัดช าระอยู่ ในระดบัต ่า  
และผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิทีแ่ขง็แรงทีจ่ะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได ้
 

12 รายได้ค่าบริการค้างรบัและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 112,190,581 112,190,581 53,646,645 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (25,094,607) (25,094,607) (3,013,046) 
รวมรายไดค้า่บรกิารคา้งรบัสุทธ ิ 87,095,974 87,095,974 50,633,599 
เงนิจ่ายล่วงหน้า 452,485 452,485 168,667 
ลูกหนี้อื่น 1,248,706 236,206 304 
รวมรายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่นสุทธ ิ 88,797,165 87,784,665 50,802,570 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

33 

 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั    
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 47,316,336 47,316,336 17,371,531 
คา้งช าระ:    
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 34,725,555 34,725,555 22,673,317 
   3 - 6 เดอืน 17,881,178 17,881,178 9,931,806 
   6 - 12 เดอืน 8,829,624 8,829,624 623,676 
   เกนิ 12 เดอืน 3,437,888 3,437,888 3,046,315 
รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 112,190,581 112,190,581 53,646,645 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (25,094,607) (25,094,607) (3,013,046) 
รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัสุทธ ิ 87,095,974 87,095,974 50,633,599 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ส าหรบัรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า  
12 เดือน รวม 

       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
- รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 47,316,336 34,725,555 17,881,178 8,829,624 3,437,888 112,190,581 
ค่าเผื่อผลขาดทุน (2,334,940) (6,114,367) (7,511,121) (5,653,224) (3,480,955) (25,094,607) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า  
12 เดือน รวม 

       
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้       
- รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 17,371,531 22,673,317 9,931,806 623,676 3,046,315 53,646,645 
ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (3,013,046) (3,013,046) 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม (3,013,046) (3,013,046) 
รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนในก าไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (22,081,561) - 
ตดัจ าหน่ายลูกหนี้ทีไ่ม่สามารถเรยีกช าระไดใ้นระหว่างปี - - 
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - - 
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (25,094,607) (3,013,046) 

 
ในระหว่างปีค่าเผื่อผลขาดทุนของรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัของกลุ่มกจิการเพิม่ขึน้เน่ืองจากในระหว่างปีมบีรษิทัประกนัภยัถูกเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
 

13 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้ใช้เงนิฝากประจ า จ านวน 1.5 ล้านบาท เป็นการด ารงเงนิกองทุน 
ในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
14.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 
   งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

 
 

ลกัษณะธรุกิจ 

สดัส่วนความ 
เป็นเจ้าของ 

(ร้อยละ) 

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน 

บาท 
     

บริษทัย่อย     
บรษิทั อารส์แควร ์จ ากดั ไทย ใหบ้รกิารโปรแกรมซอฟแวรส์ าเรจ็รปู 54.99 1,649,800 
รวม  1,649,800 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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14.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 งบทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - - 
การลงทุนเพิม่ 1,649,800 - 
จ าหน่ายเงนิลงทุน - - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,649,800 - 
 
เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2564 มีมติอนุมตัิการลงทุนในบรษิัท อาร์สแควร์ 
จ ากดั (บรษิทัย่อย) ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยบรษิทัไดล้งทุนหุน้สามญั เป็นจ านวน 16,498 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
รวมเป็นเงนิ 1,649,800 บาท และเมื่อวนัที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้ช าระค่าหุ้นเป็นจ านวน 16,498 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท 
รวมเป็นเงนิ 412,450 บาท และเมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ช าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ หุ้นละ 75 บาท รวมเป็นเงิน 
จ านวน 1,237,350 บาท  ซึ่งบริษัท อาร์สแควร์ จ ากัดได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่  
22 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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15 ส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์  

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
เครื่องตกแต่ง 
และอปุกรณ์ อปุกรณ์   

 ส่วนปรบัปรงุอาคาร ส านักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน 4,648,827 4,920,906 2,319,123 2,509,110 14,397,966 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,178,946) (3,346,742) (1,258,931) (2,136,523) (10,921,142) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 469,881 1,574,164 1,060,192 372,587 3,476,824 
      
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 469,881 1,574,164 1,060,192 372,587 3,476,824 
การซื้อเพิม่ขึน้ 195,535 670,096 734,450 - 1,600,081 
ตดัจ าหน่าย - (6,455) - (211,729) (218,184) 
ค่าเสื่อมราคา (486,837) (893,178) (529,528) (160,858) (2,070,401) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 178,579 1,344,627 1,265,114 - 2,788,320 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ราคาทุน 4,844,362 5,423,009 3,053,573 - 13,320,944 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (4,665,783) (4,078,382) (1,788,459) - (10,532,624) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 178,579 1,344,627 1,265,114 - 2,788,320 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
เครื่องตกแต่ง 
และอปุกรณ์ อปุกรณ์   

 ส่วนปรบัปรงุอาคาร ส านักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 178,579 1,344,627 1,265,114 - 2,788,320 
การซื้อเพิม่ขึน้ - 104,749 2,673,410 - 2,778,159 
ตดัจ าหน่าย - (2,051) - (395,242) (397,293) 
โอนมาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุ 16) - - - 531,974 531,974 
ค่าเสื่อมราคา (65,178) (555,467) (942,657) (136,732) (1,700,034) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 113,401 891,858 2,995,867 - 4,001,126 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ราคาทุน 4,844,362  5,443,958 5,726,983  - 16,015,303  
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (4,730,961) (4,552,100) (2,731,116) - (12,014,177) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 113,401 891,858 2,995,867 - 4,001,126 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พื้นท่ีส านักงาน ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     
ราคาทุน 11,388,265 5,506,936 16,895,201 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,187,239) (2,187,239) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 11,388,265 3,319,697 14,707,962 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 11,388,265 3,319,697 14,707,962 
การเพิม่ขึน้ - 3,422,733 3,422,733 
การปรบัปรุง/การจดัประเภท 1,002,584 - 1,002,584 
ค่าเสื่อมราคา (2,533,038) (1,705,288) (4,238,326) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 9,857,811 5,037,142 14,894,953 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 12,390,849 8,929,669 21,320,518 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,533,038) (3,892,527) (6,425,565) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,857,811 5,037,142 14,894,953 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 9,857,811 5,037,142 14,894,953 
การเพิม่ขึน้ - 4,980,000       4,980,000  
โอนไปยงัส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ (หมายเหตุ 15) - (531,974) (531,974) 
ค่าเสื่อมราคา (2,747,314) (2,135,135) (4,882,449) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 7,110,497 7,350,033 14,460,530 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 12,390,849  10,010,669  22,401,518  
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,280,352) (2,660,636) (7,940,988) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 7,110,497  7,350,033  14,460,530  
 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่มคี่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าที่ไม่ได้รวมรบัรูใ้นหนี้สนิตามสญัญา
เชา่และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 2,676,113 2,616,823 5,292,936 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,543,963) - (1,543,963) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,132,150 2,616,823 3,748,973 

    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,132,150 2,616,823 3,748,973 
การซื้อเพิม่ขึน้ 238,255 - 238,255 
ค่าตดัจ าหน่าย (167,937) - (167,937) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,202,468 2,616,823 3,819,291 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน 2,914,368 2,616,823 5,531,191 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,711,900) - (1,711,900) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,202,468 2,616,823 3,819,291 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,202,468 2,616,823 3,819,291 
การซื้อเพิม่ขึน้ 45,400 8,929,875 8,975,275 
โอนเขา้ (ออก) 8,929,875 (8,929,875) - 
ค่าเสื่อมราคา (311,177) - (311,177) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 11,889,643 2,616,823 14,506,466 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,023,077) - (2,023,077) 
ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4,989,382 3,453,806 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (388,920) - 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ 4,600,462 3,453,806 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวธิหีนี้สนิ โดยใชอ้ตัราภาษรีอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดต้นปี  
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2564 

(เพ่ิม)ลดใน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

(เพ่ิม)ลดใน
ก าไรเบด็เสรจ็

อ่ืน 

ยอดปลายปี  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   โครงการผลประโยชน์พนักงาน 3,453,806 1,222,164 - 4,675,970 
   ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - 313,412 - 313,412 
 3,453,806 1,535,576 - 4,989,382 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   ผล(ก าไร)ขาดทุนเงนิลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - (388,920) - (388,920) 
 - (388,920) - (388,920) 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 3,453,806 1,146,656 - 4,600,462 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดต้นปี  
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

(เพ่ิม)ลดใน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

(เพ่ิม)ลดใน
ก าไรเบด็เสรจ็

อ่ืน 

ยอดปลายปี  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
   โครงการผลประโยชน์พนักงาน 2,958,752 874,274 (379,220) 3,453,806 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 2,958,752 874,274 (379,220) 3,453,806 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 เจ้าหน้ีค่าเบีย้ประกนัต่อและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    
เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัต่อ 15,183,043 15,183,043 10,008,888 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 13,575,826 13,535,826 23,999,161 
เจา้หนี้อื่น 2,578,684 2,578,684 29,109,944 
รวมเจา้หนี้ค่าเบี้ยประกนัตอ่และเจา้หนี้อื่น 31,337,553 31,297,553 63,117,993 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมเีงนิฝากธนาคารส าหรบัเบี้ยประกนัภยัต่อและหรอืสนิไหมรอน าส่งแก่บรษิัทประกนัภยั
หรอืบรษิทัประกนัภยัต่อ จ านวน 181.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 307.11 ล้านบาท) รายการดงักล่าวไม่ถอืเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของ
กลุ่มกจิการ 
 
ในระหว่างปี กลุ่มกจิการกลบัรายการประมาณการหนี้สนิเป็นรายไดอ้ื่นจ านวน 27.24 ลา้นบาท ทีเ่คยตัง้ในปี พ.ศ. 2561 จากกรณีการ
ถูกปลอมแปลงอเีมลล์ธุรกจิ (Business Email Compromise) ซึ่งท าใหคู้่คา้บรษิทัรบัประกนัภยัต่อต่างประเทศไม่ไดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าว 
กลุ่มกจิการไดด้ าเนินการตดิตามและรายงานความคบืหน้าในการตดิตามอย่างครบถว้นตามขอ้ตกลงกบับรษิทัรบัประกนัภยัต่อแล้วและ
ไม่มภีาระทีจ่ะตอ้งชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวอกีต่อไป 
 

20 หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 
รายละเอยีดการครบก าหนดของหนี้สนิตามสญัญาเช่ามดีงันี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 
 บาท บาท 
จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ภายในไม่เกนิ 1 ปี 4,057,896 5,043,829 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 11,124,348 10,524,401 
หลงัจาก 5 ปี - - 
   
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่า (1,712,095) (1,236,287) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 13,470,149 14,331,943 
   
มูลค่าปัจจบุนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า   
ภายในไม่เกนิ 1 ปี 3,369,914 4,441,713 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 10,100,235 9,890,230 
หลงัจาก 5 ปี - - 
 13,470,149 14,331,943 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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21 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 
 บาท บาท 
   
งบแสดงฐานะการเงิน   
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23,379,849 17,269,030 
   
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,110,819 4,371,368 
   
การวดัมูลค่าใหม่ส าหรบั:   
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - (1,896,100) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 
 บาท บาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี 17,269,030 14,793,762 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 5,636,671 4,006,640 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี - - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 474,148 364,728 
การวดัมลูค่าใหม่ :   
   (ก าไร)ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - 1,517,481 
   (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    
      - สมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์ - (2,995,668) 
   (ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    
      - สมมตฐิานดา้นการเงนิ - (417,913) 
หกั  ผลประโยชน์จ่าย - - 
ยอดคงเหลอืปลายปี 23,379,849 17,269,030 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 2.07 ต่อปี รอ้ยละ 2.07 ต่อปี 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 10.84 ต่อปี รอ้ยละ 10.84 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 0 - 21 ต่อปี รอ้ยละ 0 - 21 ต่อปี 
อตัรามรณะ ตารางมรณะส าหรบัปี พ.ศ. 2560 ตารางมรณะส าหรบัปี พ.ศ. 2560 
อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ 
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

การเพ่ิมขึ้นของ 
ข้อสมมติ 

การลดลงของ 
ข้อสมมติ 

 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

พ.ศ. 2564 
บาท 

พ.ศ. 2563 
บาท 

       

อตัราคดิลด 0.5% 0.5% (1,654,605) (1,312,995) 1,806,815 1,440,830 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 0.5% 0.5% 1,762,001 1,315,121 (1,633,049) (1,218,233) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน 0.5% 0.5% (1,863,764) (1,390,509) 805,616 608,164 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ทีม่ตี่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัการค านวณหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรู้
ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 18  ปี (พ.ศ. 2563 : 18 ปี) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์   
   ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน - - 
   ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจ่ายช าระระหว่าง 1 - 2 ปี - - 
   ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจ่ายช าระระหว่าง 2 - 5 ปี - - 
   ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะจ่ายช าระ 5 ปีขึน้ไป 51,931,764 51,931,764 
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22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 หุ้น บาท บาท 

    

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 75,000 7,500,000 - 

แตกหุน้ 14,925,000 - - 

การออกหุน้ 155,000,000 77,500,000 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 170,000,000 85,000,000 - 

การออกหุน้ 60,000,000 30,000,000 276,000,000 
หกั  ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ - - (5,924,120) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 230,000,000 115,000,000 270,075,880 
 
หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจ านวน 230,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2563 : 230,000,000 หุ้น) ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (พ.ศ. 2563 : 
0.5 บาท) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช าระเตม็มลูค่าแล้ว 
 
บรษิัทได้เสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจ านวน 60,000,000 หุ้น หุ้นสามญัดงักล่าวมมีูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 5.10 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 306,000,000 บาท หุน้ของบรษิทัเริม่การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ในวนัที ่
17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจ านวน 5.92 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกนิ
มลูคา่หุน้ทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้ โดยค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวสุทธจิากภาษ ี
 

23 ส ารองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม 4,550,000 750,000 
จดัสรรระหว่างปี 6,950,000 3,800,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 11,500,000 4,550,000 
 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีจนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
ซึง่ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้
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24 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 5 ได้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิของงวดระหว่างกาล
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ในมลูค่า 0.165 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 37,950,000 บาท  
 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ประจ าปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูค่า 0.014 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 3,220,000 บาท  
 
เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธขิองงวดระหว่างกาล
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ในมลูค่า 0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 15,300,000 บาท  
 
เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 5 ได้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิของงวดระหว่างกาล
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ในมลูค่า 500 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 37,500,000 บาท 
 
เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4 ได้มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธขิองงวดระหว่างกาล
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ในมลูคา่ 134 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 10,050,000 บาท  
 
เมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูค่า 600 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 45,000,000 บาท  
 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    
เงนิเดอืนค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน 81,051,687 81,051,687 75,473,909 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 4,821,360 4,821,360 3,591,467 
ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย 5,309,611 5,309,611 3,703,109 
ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 21,740,573 21,740,573 - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,699,881 6,699,881 6,306,852 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 1,130,000 1,130,000 1,055,000 
ค่าใชจ้่ายอื่น 13,979,245 13,927,537 11,922,080 
รวมค่าใชจ้่าย 134,732,357 134,680,649 102,052,417 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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26 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 
บรษิัทและพนักงานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีขึ้นตามพระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตรา 
รอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืนซึ่งขึน้อยู่กบัอายุงานของพนักงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชพีนี้บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ ากัด ซึ่งจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็นจ านวนเงนิประมาณ 1.95 ล้านบาท และ 1.49 ล้านบาท 
ตามล าดบั  
 

27 ภาษีเงินได้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั:   
ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 24,583,403 20,046,175 
รวมภาษีเงนิไดปี้ปัจจุบนั 24,583,403 20,046,175 
   
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:   
เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 18) (1,146,656) (874,274) 
รวมภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,146,656) (874,274) 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 23,436,747 19,171,901 
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษี โดยมี
รายละเอยีดดงันี้: 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท 
    

ก าไรก่อนภาษี 120,896,684 120,947,905 93,226,924 
    

ภาษคี านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20  
(พ.ศ. 2563 - รอ้ยละ 20) 24,179,337 24,189,581 18,645,385 
ผลกระทบ:    
ผลกระทบทางภาษขีองรายไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ทางภาษแีละ 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามาหกัภาษไีด ้ (742,590) (752,834) 526,516 
ภาษเีงนิได ้ 23,436,747 23,436,747 19,171,901 
 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 19 (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 21) 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงไวใ้นหมายเหตุ 18 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

47 

 
ภาษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภาษี 
ภาษี(ลด) / 

เพ่ิม 
 

หลงัภาษี 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี(ลด) / 

เพ่ิม 
 

หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

การจดัมลูค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 1,896,100 (379,220) 1,516,880 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - 1,896,100 (379,220) 1,516,880 
 

28 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของบรษิัทด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที ่
ถอืโดยผูถ้อืหุน้ 
 
เมื่อวนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของบรษิัทครัง้ที่ 2 มมีตอินุมตัิการแตกหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ท าให้จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพิม่ขึ้นจาก 75,000 หุ้น เป็น 15,000,000 หุ้น 
ทัง้นี้บรษิทัไดป้รบัปรุงจ านวนหุน้สามญัเพื่อสะทอ้นการแตกหุน้ดงักล่าวเสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กดิขึ้นตัง้แต่วนัเริม่ต้นของงวด
ทีน่ าเสนอ  
 
เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจ านวน 60,000,000 หุ้น หุ้นสามัญ
ดงักล่าวมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม เงินการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
    
ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท)   97,482,990 97,511,158 74,055,023 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 222,273,973 222,273,973 56,502,732 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.44 0.44 1.31 
 
กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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29 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานทีน่ าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการ ทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ไดร้บั
และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจและจดัทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้ผูม้ ี
อ านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ คอืประธานเจา้หน้าทีด่า้นการบรหิาร 
 
กลุ่มกจิการด าเนินกจิการหลกัใน 3 ส่วนงานหลกัดงันี้ 
 
1.) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบทัว่ไป 
2.) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลติภณัฑใ์หม่ร่วมกนั 
3.) ธุรกจิอื่นๆ 
 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละส่วนงานทีร่ายงาน มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 
นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 
แบบพฒันาช่องทางและ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกนั ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 81,370,199 143,281,674 - 224,651,873 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 52,731,046 115,609,856 - 168,340,902 
ค่าใชจ้่ายในการขาย    (4,821,360) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร    (73,600,026) 
ก าไรจากการด าเนินงาน    89,919,516 
รายไดอ้ื่น    31,714,156 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (736,988) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้    120,896,684 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (23,436,747) 
ก าไรส าหรบัปี    97,459,937 
     
ประเภทของการรบัรู้รายได้:     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 81,370,199 143,281,674 - 224,651,873 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 
แบบพฒันาช่องทางและ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกนั รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 81,370,199 71,480,151 143,281,674 122,501,467 224,651,873 193,981,618 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 52,731,046 47,252,512 115,609,856 95,087,447 168,340,902 142,339,959 
ค่าใชจ้่ายในการขาย     (4,821,360) (3,591,467) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (73,548,318) (46,819,291) 
ก าไรจากการด าเนินงาน     89,971,224 91,929,201 
รายไดอ้ื่น     31,713,669 2,059,856 
ตน้ทุนทางการเงนิ     (736,988) (762,133) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้     120,947,905 93,226,924 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     (23,436,747) (19,171,901) 
ก าไรส าหรบัปี     97,511,158 74,055,023 
       
ประเภทของการรบัรู้รายได้:       
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 81,370,199 71,480,151 143,281,674 122,501,467 224,651,873 193,981,618 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวคอืประเทศไทย ดงันัน้ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย สนิทรพัย์และหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ
จงึถอืเป็นรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมรีายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน 2 ราย ซึ่งมีรายการกบักลุ่มกิจการ  
คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70.65 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการ หรอืเป็นจ านวน 146.81 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: จ านวน 2 ราย ซึ่งมี
รายการกบักลุ่มกจิการ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 75.01 ของรายไดท้ัง้หมดของกลุ่มกจิการ หรอืเป็นจ านวน 145.50 ล้านบาท) ส าหรบั
ทัง้สองส่วนงาน  
 

30 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 
บุคคลและกิจการที่มีความสมัพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง หรือ 
ถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อย
ในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล
เหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึ้นได้ต้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพันธ์มากกว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื ตระกูลพรรณนิภา ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.35 ของหุน้จดทะเบยีนทัง้หมด 
 
ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั 
  
บรษิทั อารส์แควร ์จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้บางส่วนร่วมกนั 

 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบับุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ บาท บาท 
   
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิใหก้บักรรมการบรษิทั - 629,393 

 
ข) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคญัของกิจการ 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญัของกจิการ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 
 บาท บาท 
   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 47,776,222 45,005,350 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,511,715 3,389,219 
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญั 51,287,937 48,394,569 

 
31 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2563 
 บาท บาท บาท 
    
ภายใน 1 ปี 2,883,560 2,883,560 5,554,437 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิกว่า 5 ปี 240,000 240,000 680,000 
รวม 3,123,560 3,123,560 6,234,437 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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32 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2565 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อ
อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  ในอตัรา 0.153 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 35,190,000 บาท 
 
 
 



 

บรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) 

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรชัดาภเิษก 
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