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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนที่ 1 หนา้ 1 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของบริษัท 
 

 

 
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 ์พันธกิจ 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 ท่ีมีมากขึน้ ในปัจจบุนัและอนาคต 
(3) ใหค้วามรูแ้ละใหค้  าปรกึษาแก่คู่คา้และ Stakeholders ของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดการพฒันา

ในธุรกิจประกนัภยัและการรบัประกนัภยัต่ออย่างยั่งยืน  
 
  

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนที่ 1 หนา้ 2 

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

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

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อ ซึ่งมีการแข่งขนักับบริษัทนายหนา้ประกันภยัต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกล
ยุทธส์ าคญั คือ การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากคู่แข่ง โดยมุ่งเนน้การวิเคราะหแ์ละพฒันา เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ผลิตภัณฑป์ระกันภัยต่อในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ใหแ้ก่คู่คา้ในการต่อยอดเพื่อสรา้งโอกาส
ใหแ้ก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดม้ีแนวคิดในการริเริ่มน านวตักรรมใหม่ๆ  มาประยุกตใ์ชก้ับการ
ท างานของบรษิัทฯ เพื่อส่งเสรมิใหก้ารบรกิารของบรษิัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
 
ดว้ยกลยุทธ์และแนวทางการบริหารธุรกิจของผูบ้ริหารที่มีประสบการณ ์ประกอบกับความรูค้วามสามารถของบุคลากรของ 
บริษัทฯ  จึงท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจในการจัดหาประกันภัยต่อที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ บริษัทประกันภยั 
(Cedant) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถชว่ยสนบัสนนุบรษิัทประกนัภยั ในการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั
รูปแบบใหม่ใหม้ีความเหมาะสมกับช่องทางการขายของบริษัทประกันภัย รวมถึงผูเ้อาประกันภัยชาวไทยเพื่อเป็นการพฒันา
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อที่ครบวงจร และด้วยคุณภาพในการให้บริการที่โดดเด่นท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลนายหน้า
ประกันภยัภยันิติบุคคลคณุภาพดีเด่นจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั ( “ส านกังาน 
คปภ.”) อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2559 ถึงปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดี เด่น” จากส านักงาน คปภ. ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  3  
ท่ี 1 จากซา้ยนายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ี 2 จากซา้ย ดร.สทุธิพล ทวีชยัการ เลขาธิการ ส านกังาน คปภ. ท่ี 3 จาก
ซา้ย นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ี 4 จากซา้ย นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจประกนัภยัต่อทั่วไป 

  



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
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 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 5,000,000 บาท โดยมีนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และ 
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์เป็นผูก้่อตัง้และผูบ้ริหารหลกั โดยมีครอบครวัพรรณนิภา (ประกอบดว้ย นายอญัชลิน พรรณนิภา
และนางนภสันนัท ์พรรณนิภา) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ีก่อตัง้   
 
เมื่อครัง้ก่อตัง้บริษัทฯ ครอบครวัพรรณนิภาแจง้ความประสงค์ในการไม่เขา้มาร่วมบริหารธุรกิจ เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ  
บรษิัทฯ จะเนน้บคุลากรท่ีมีความคณุภาพสงู และมีความเชี่ยวชาญ ในดา้นการประกนัภยัต่อ ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากทกัษะ
ที่ใชใ้นการท าประกนัภยัตรงอย่างมีนยัส าคญั ประกอบกบัครอบครวัพรรณนิภามีความเชื่อมั่นในความสามารถของกลุ่มผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ ดังนั้นครอบครวัพรรณนิภาจึงไม่มีบทบาทในการบริหารงานตัง้แต่ตน้ และไวใ้จใหคุ้ณชนะพันธ์ คุณยุพเรศ และ  
คุณพรเกษม ซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นคนบริหารธุรกิจโดยไม่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการร่วมทุน  (Shareholders 
Agreement) แต่อย่างใด 
 
อนึ่ง ผูบ้ริหารหลกัของบริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกนัภยัต่อ จึงมีความคิดที่จะใหบ้รกิาร
จดัหาประกนัภยัต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) เพื่อพฒันาอตุสาหกรรมการประกนัภยัตอ่ใน
ประเทศ โดยการใหค้  าปรกึษา ร่วมวิเคราะหแ์ละพฒันากับคู่คา้(บริษัทประกันภยั และบริษัทรบัประกันภยัต่อ) ตลอดจนการให้
ค าปรกึษาเก่ียวกับผลิตภณัฑป์ระกันภยัรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ และน ามาประยุกต์ใหส้อดคลอ้งกับตลาดประกันภยัของ
ประเทศไทยและประสานงานใหคู้่คา้ของบรษิัทฯ สามารถตกลงท าสญัญาประกนัภยัต่อกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
 
ดว้ยประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการใหบ้ริการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อที่มีประสิทธิภาพ และบทบาทส าคญัในการ
เป็นตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการประกันภัยต่อ ทั้งในการประสานงาน เจรจา การให้ค าแนะน าในการท าสัญญา
ประกันภยัต่อ และการสรา้งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภยัและบริษัทรบัประกันภยัต่อ จึงท าใหคู้่คา้ของ
บรษิัทฯ  ไวว้างใจใหบ้รษิัทฯ เป็นตวักลางในการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่ออย่างต่อเนื่อง 
  



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนที่ 1 หนา้ 4 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทฯ 

 
การใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายตราสารทุน 

บรษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 และมีความคืบหนา้ของการ
ใชเ้งินเพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้  

วัตถุประสงค ์
จ านวนเงินทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่
ใช้เงิน 

โดยประมาณ 

ความคืบหน้าของการ 
ใช้เงินเพ่ิมทุน 

1. การลงทนุพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
(Operational Efficiency Improvement Platform) 

ประมาณ 20.0  
 

ภายในปี 
2565  

 

อยู่ในขัน้ตอนการเปรียบเทยีบ
ขอ้ด ีขอ้เสยี ของผูใ้หบ้ริการ 
(Vendor) แต่ละราย  
 

2. โครงการพฒันาแบบจ าลองและวิเคราะหรู์ปแบบ
ประกันภยัต่อ 

ประมาณ 20.0 

3. เงินลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประมาณ 255.7 ภายในปี 

2566 
อยู่ในช่วงตน้ของการศึกษา 
ความเป็นไปได ้(Feasibility 
Study) 

รวม 295.7   

ทัง้นี ้ประมาณการการใชเ้งินขา้งตน้ของบรษิัทฯ เป็นประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัสรรเงินสทุธิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนในครัง้นีซ้ึ่งขึน้อยู่กับแผนการในปัจจุบันและประมาณการเก่ียวกับค่าใชจ้่ายที่คาดหมายไดข้องบริษัท ฯ ทั้งนี ้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบไุวข้า้งตน้ และในอนาคตบรษิัทฯ อาจมีความจ าเป็น หรืออาจเห็น
ควรใหจ้ดัสรรเงินสุทธิตามที่ระบุขา้งตน้ในจ านวนที่แตกต่างออกไป หรือ  ใชเ้งินสุทธิในวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากที่กล่าว
ขา้งตน้ 
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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 โดย ไดร้บัความไวว้างใจในการใชบ้ริการจากคู่คา้ทัง้ใน
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 
สญัญาประกันภยัต่อกลุ่มประกันภยัสขุภาพของการประกันภยั เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และสญัญาประกันภัย
ต่อกลุ่มประกนัภยัเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นตน้ 

 
 
 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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โครงสร้างรายได้  

รายไดห้ลักของบริษัทฯ มาจากการใหบ้ริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษัทฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบของค่า
นายหนา้ประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรบัประกันภัยต่อ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 92.60- 
98.95 ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิัทฯ ในปี 2560-2563 ทัง้นี ้รายไดอ้ื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั  และหนีส้ญูรับคืน  
 

รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ ส าหรับปี 2560 – 2563 

รายได้จากการให้บริการของ
บริษัทฯ 

2560 2561 2562  2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบ
ทั่วไป (Traditional Business) 

74.17 70.74 98.72 64.21 79.68 60.14 71.48 36.46 

2. ธุรกิจนายหนา้ธุรกิจประกนัภยัต่อ
แบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์
ใหม่รว่มกัน (Alternative Business) 

29.51 28.14 43.66 28.40 50.08 37.80 122.50 62.49 

รายได้จากการให้บริการ 103.68 98.88 142.38 92.60 129.76 97.94 193.98 98.95 

รายไดอ้ื่น (1) 1.17 1.12 11.37 7.40 2.73 2.06 2.06 1.05 

รายได้รวม 104.86 100.00 153.75 100.00 132.49 100.00 196.04 100.00 

หมายเหต ุ: (1)  รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั  และหนีส้ญูรบัคืน  

 

 
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) ภายหลงัจากที่มีการปิดบญัชีแลว้ตามงวดที่ตกลงกันไว ้เช่น รายไตรมาส , รายเดือน 

74.17
98.72 79.68 71.48

29.51

43.66
50.08

122.5
1.17

11.37
2.73

2.06

2560 2561 2562 2563

รายได้รวมแยกตามประเภทบริการ

รายไดอ่ื้น

ธุรกิจนายหนา้ธุรกิจประกนัภยัตอ่แบบ
พฒันาชอ่งทางและผลิตภณัฑใ์หมร่ว่มกนั

ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัตอ่แบบทั่วไป
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เป็นตน้ ทั้งนี ้เนื่องจากมูลค่าของรายไดด้ังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ และไม่สามารถประมาณไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถือ บรษิัทฯ จะไม่รบัรูร้ายไดจ้นกว่าจะทราบมลูค่าเบีย้ประกนัภยัต่อที่มีความแน่นอนตามสมควร  

 
(2) การประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) 

บรษิัทฯ รบัรูร้ายไดค้่าบรกิารจากการท าประกันภยัต่อแบบเฉพาะรายเมื่อวนัที่กรมธรรมม์ีผลบงัคบั หรือเมื่อมีการจดัท า
ประกนัภยัต่อเสรจ็สมบรูณห์รือไดร้บัการยืนยนัแลว้ 

 
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)  
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ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจนายหน้าประกนัภัยต่อ (Reinsurance Broker)  
 

 
 

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  
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(4) บริษัทนายหนา้ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรบัประกันภัยต่อ  
ในการใหบ้รกิารจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อ ซึ่งจะท างานใหก้บับรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ตัง้แต่การติดต่อ
บริษัทประกันภยัเพื่อรบัค าเสนอขอเอาประกันภยัต่อ และพิจารณาองคป์ระกอบของประกนัภยัที่ตอ้งก ารเอาประกนัภยัต่อ 
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 

 
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 าให้ผูเ้อาประกันภัยมั่นใจไดว้่าบริษัทประกันภัยนั้น  

มีความมั่นคงพียงพอต่อการรองรบัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้   

 
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 
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รวมถึงในปี 2566 ธุรกิจประกันภยัจะตอ้งมีการปรบัตวัครัง้ส าคญัจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางบญัชีและการเงิน  
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 
 
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 ้ 

 
  

 
3  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS 17) ถือปฏิบัติกับ  (1) สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance 

contract)) ที่กิจการเป็นผูอ้อก และสญัญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว  ้และ (2) เครื่องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์
ตามดลุยพินิจ 
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(1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย โดยสามารถจัดหาสัญญาประกันภัยต่อทีมี่เงือ่นไขทีเ่หมาะสม  

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

 
(2) เพิ่มโอกาสและช่องทางในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการออกผลิตภัณฑป์ระกันภัยใหม่   

บริษัทฯ จะเขา้ร่วมกับบริษัทประกันภยัในการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยั รูปแบบใหม่ ๆ ใหส้อดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงของตลาดการประกันภัยในประเทศ ดว้ยการน าความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือการน า
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัจากต่างประเทศมาปรบัเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจของแต่ละบรษิัทประกันภยัใน
ประเทศไทย โดยจะพิจารณาถึงความเส่ียงที่บริษัทประกนัภยัรบัได ้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 ารงเงินกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก าหนดโดยส านักงาน คปภ. และการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง ระยะที่ 2 (Risk Based Capital : RBC 2) เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคง
ทางการเงินใหแ้ก่บรษิัทประกนัภยั 

 
(5) ส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย  

บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีการอบรมเก่ียวกับการประกันภัยต่อแก่บริษัทประกันภัยในประเทศ เพื่อส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อใหม้ีความแพรห่ลายมากขึน้  

  

1.3 บทบาทส าคัญของบริษทัฯ ต่อบริษทัประกันภัย  
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(1) สามารถขยายธุรกิจการรับประกันภัยต่อในประเทศไทยได้  

การประกันภยัต่อในประเทศไทยยงัมีโอกาสเติบโตอีกมากเมื่อเทียบกบัประเทศที่พฒันาแลว้ โดยพิจารณาจากจ านวนเบีย้
การเอาประกนัภยัต่อปรบัเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 1.69 ต่อปื การประกนัภยัต่อในประเทศไทยจึงเป็นโอกาสส าคญัส าหรบับรษิทั
รบัประกนัภยัต่อในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี บรษิัทรบัประกนัภยัต่อจากต่างประเทศบางรายอาจขาดความรู ้ความเขา้ใจ 
และความเชี่ยวชาญในลกัษณะภยัพิเศษส าหรบัการรบัประกนัภยัต่อในประเทศไทย ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใหค้  าแนะน าในการ
วางแผนการรบัประกันภัยต่อที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีฝ่ายสนบัสนุนงานพฒันาธุรกิจ ที่จะท าหนา้ที่ ในการประเมินและ
คาดการณ์ภัยพิบัติและการจัดการความเส่ียงภัยที่เหมาะสม พรอ้มทั้งคัดกรองการประกันภัยต่อที่ ดีที่สุดใหแ้ก่บริษัท
รบัประกนัภยัต่อแต่ละรายได ้
 

(2) เป็นตัวกลางทีมี่ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ ที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน เจรจา และ
สร้างเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ  

โดยพืน้ฐานแลว้นายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) จะท างานร่วมกนักบั Reinsurer โดยมีหนา้ที่รวบรวมความ
ตอ้งการของบรษิัทประกนัภยัและ บริษัทรบัประกนัภยัต่อ เพื่อประสานงานในการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการประกันภัยต่อ ทั้งการวางแผนและการพัฒนารูปแบบของการ
ประกันภยัต่อของบริษัทรบัประกนัภยัต่อ และรวบรวมขอ้เสนอการประกนัภยัต่อ ประกอบกบัขอ้มลูสถิติเบีย้ประกันภยัและ
ความเสียหายที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอต่อบริษัทรบัประกันภยัต่อ ทั้งนี ้หากภายหลังมีการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภยัเกิดขึน้ บริษัทฯ จะเป็นตวักลางในการเจรจาและช่วยด าเนินการขัน้ตน้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ารตก
ลงชดใชค้่าสินไหมทดแทนโดยบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ เสรจ็สมบรูณแ์ละมีประสิทธิภาพ 

 
(3) เพิ่มโอกาสในการรับประกันภัยต่อในผลิตภัณฑป์ระกันภัยใหม่ๆ  

ในช่วงที่ผ่านมาส านักงาน คปภ. ไดส่้งเสริมการพัฒนาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด
ประกันภยัและเสรมิสรา้งความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพใหร้ะบบประกันภัยของประเทศ 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 และจ่ายผลประโยชนช์ดเชยรายไดร้ายวนัในกรณี เป็นผูป่้วยใน 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 าปรกึษาเก่ียวกับผลิตภณัฑป์ระกันภยั รูปแบบใหม่จากต่างประเทศและน 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
ภาพรวมของ Portfolio ของสญัญาประกนัภยัแบบ Treaty มีความเส่ียงสงูขึน้ บรษิัทประกนัภยัจึงเลือกที่จะท า
สญัญาประเภท Facultative ในกรมธรรมด์งักล่าวแทน  
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• ไดร้บัเงื่อนไขการรบัประกนัภยัต่อที่เหมาะสม เนื่องจากบรษิัทรบัประกนัภยัต่อสามารถพิจารณารบัประกันภยั
แต่ละรายจากข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วน จึงสามารถเสนอเงื่อนไข อัตราเบีย้ประกันภัย  และค่าบ าเหน็จ
ประกนัภยัต่อตามความเส่ียงของงานท่ีเสนอมาได้ 

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

ตัวอย่างประเภทของสัญญาประกันภัยต่อทีบ่ริษทัฯ ให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ 
 

กลุ่มประกันภัยรถยนต ์ 
(Motor Insurance) 

กลุ่มประกันอัคคีภัย 
และทรัพยส์ิน  

(Property Insurance) 

กลุ่มประกันภัย 
ทางทะเลและขนส่ง  
(Marine Insurance) 

กลุ่มประกันภัยเบ็ดเตลด็ 
(Miscellaneous Insurance) 

  
 

  

แหล่งที่มาของภาพ : www. flaticon.com 

1. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัรถยนต ์(Motor Insurance) 
2. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัอคัคีภยัและทรพัยสิ์น (Property Insurance) 
3. สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 

COVID-19 
 

Cyber 
Medical  

Malpractice 

 
PA/TA 

 Jewelry &  
Fine Arts 

Mobile  
Phone 

Contract  
Work 

 
Livestock 

 Loan 
Protection 

Motor Property 

 

Fire / IAR 

1 
Marine  
Cargo 

 
Commercial 

Motor 
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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 
 

ช่องทางการให้บริการ  

บรษิัทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้หรือบรษิัทประกันภยั  (Cedant) ในการใหค้  าปรกึษา ประสานงาน เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่เหมาะสม
ที่สดุ รวมถึงการร่วมพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยั พรอ้มทัง้จดัหาประกันภยัต่อที่ตรงตามความตอ้งการของบริษัทประกันภยั ได้
อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ในการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อ บริษัทฯ จะด าเนินการผ่านพนกังานในสายงานธุรกิจลกูคา้ของบรษิัทฯ 
ซึ่งจะมีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการดแูลจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อแยกตามประเภทของสญัญา ไดแ้ก่ สญัญาประเภท 
Treaty  และสญัญาประเภท Facultative  ซึ่งพนกังานของบรษิัทฯ จะใชค้วามรูค้วามสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจดัหา

1.5 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
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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 ดังนั้นคู่คา้ของบริษั ทฯ 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 ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท วิรยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท ชบับส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิัท สินทรพัยป์ระกนัภยั 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  
• Munich Reinsurance Company Limited  
• Peak Reinsurance Company Limited 
• R+V Versicherung AG 
• Swiss Reinsurance Company Limited 
• บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนที่ 1 หนา้ 18 

นโยบายการก าหนดราคา  
การก าหนดค่าเบีย้ประกันภัยต่อนั้นจะเป็นการพิจารณาระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรบัประกันภัยต่อ ส าหรบัสัญญา
ประกันภัยต่อแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากประเภทของกรมธรรม ์ ประวัติของทรพัยสิ์นที่เอาประกันภัยต่อ รวมถึงเงื่อนไข
ความคุม้ครอง เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะไดร้บัรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกันภัยต่อ โดยที่อัตราค่านายหนา้ประกันภยัต่อ 
(Reinsurance Brokerage Rate) นั้นขึน้อยู่กับขอบเขตการใหบ้ริการ ความสัมพันธ์อันดี และการเจรจาต่อรอง โดยที่ ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัินโยบายการคิดค่านายหนา้ประกนัภยัต่อซึ่งเป็นอตัรา
ที่สามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจนายหนา้รบัประกันภยัต่อ โดยอตัราค่านายหนา้ดงักล่าวมิไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของ ส านกังาน 
คปภ.   
 
 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธุรกิจประกันวินาศภยัไทยประกอบดว้ยบริษัทประกันวินาศภยัจ านวน 57 บริษัท โดยแบ่งเป็นบรษิัท
ประกันวินาศภัยภายในประเทศจ านวน 51 บริษัท บริษัทที่เป็นสาขาต่างประเทศจ านวน 5 บริษัท และบริษัทรบัประกันภยัต่อ
จ านวน 1 บรษิัท 
 

รูปแบบธุรกิจ 
บริษัทภายในประเทศ  

(Local Company) 
บริษัทสาขาต่างประเทศ 

(Foreign Branches) 
รวม 

บรษิัทประกนัวินาศภยั 51 5 56 

บรษิัทประกนัภยัต่อ  1 - 1 
รวม 52 5 57 

ที่มา: สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
 

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ คือการใหบ้ริการเป็นตัวกลางในการจัดหาประกันภัยต่อใหก้ับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้นผล
ประกอบการของบรษิัทฯ จึงมีแนวโนม้ที่สอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภยัไทย ในปัจจบุนัธุรกิจประกันภยั
ทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่ภาคประชาชนมี
ความเขา้ใจในประโยชนข์องการท าประกนัภยัที่จะช่วยป้องกนัความเส่ียงและสรา้งหลกัประกนัที่มั่นคงใหแ้ก่ชีวิตและทรพัยสิ์น 
ตลอดจนถึงเป็นแหล่งออมเงินที่ส  าคญัอย่างหนึ่ง นอกจากนีแ้ลว้ ประกันภยัเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัและ จ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมที่ขยายตวัอย่างรวดเรว็ในประเทศไทยอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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เบีย้ประกันภัยรับรวมทุกประเภทต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในแต่ละประเทศปี  2562 

 

ที่มา: Swiss Reinsurance Sigma No.4/2020 
  
 ขอ้มลูจากบริษัท Swiss Reinsurance ซึ่งเป็นบริษัทรบัประกันภยัต่อชัน้น าของโลกแสดงใหเ้ห็นว่าในปี พ.ศ. 2562 สดัส่วนเบีย้
ประกนัภยัรบัรวมจากธุรกิจประกันภยัทกุประเภทต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Insurance penetration ratio) ของประเทศ
ไทยคิดเป็นรอ้ยละ 4.99 หากเปรียบเทียบสัดส่วนนีข้องประเทศที่มีรายไดต้่อประชากรที่สูงกว่าประเทศไทย (ดังที่แสดงในรูป
ขา้งตน้) เช่น ไตห้วนั ฮ่องกง เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น และสิงคโปร ์เป็นตน้ จะพบว่าธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทยยงัมีโอกาสที่เติบโตได้
อีกค่อนขา้งมาก  

 
จ านวนกรมธรรมป์ระกันภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี 2559 - 2563 

 

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   
 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมประกันภยัมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากขอ้มลูของส านกังาน คปภ. พบว่าจ านวนกรมธรรม์
ประกันภยัในประเทศไทยมีการเพิ่มขึน้จากจ านวน 55.75 ลา้นฉบบัในปี พ.ศ. 2559 เป็น 71.28 ลา้นฉบบัในปี พ.ศ. 2563 หรือ
เพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 6.33 ต่อปี (CAGR)  
 
 
 

(ลา้นฉบบั) 

(รอ้ยละ) 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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เบีย้ประกันภัยรับรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี 2559 - 2563 

 

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   

 
นอกจากนีแ้ลว้ เบีย้ประกนัวินาศภยัรบัรวมทกุประเภทเพิม่ขึน้จาก 223,932 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 262,200 ลา้นบาท 
ในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิม่ขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 4.02 ต่อปี (CAGR) ส่วนเบีย้ประกนัชีวติรบัรวมทกุประเภทเพิ่มขึน้จาก 599,960 
ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 602,360 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้เฉล่ียในอตัรารอ้ยละ 0.09 ต่อปี (CAGR) ขอ้มลู
ทัง้หมดแสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตของอตุสาหกรรมประกนัภยัอยา่งต่อเนื่องตลอดหา้ปีที่ผ่านมา  
 

สัดส่วนเบีย้ประกันวินาศภัยรับแบ่งตามประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยปี 2563 

 

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   
 

จากขอ้มลูเบีย้ประกนัวินาศภยัรบัรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จดัท าโดยฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ. 
ชีใ้หเ้ห็นว่าการประกันภัยรถยนตเ์ป็นประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากสัดส่วนเบีย้ประกันภยัของ
ธุรกิจประเภทนีม้ีสดัส่วนสงูมากถึงรอ้ยละ 49.00 ของมลูค่าเบีย้ประกนัวินาศภยัรบัรวมทัง้หมด ในปัจจุบนัรถยนตถื์อเป็นปัจจยั
ส าคัญอย่างมากในการด าเนินชีวิตและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการขนส่งสินคา้  โดยประเทศไทยมีปริมาณรถยนต์
สะสมในประเทศเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

(ลา้นบาท) 

(ลา้นบาท) 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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จ านวนรถทีจ่ดทะเบียนสะสมของประเทศไทยปี 2559 - 2563   

 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก 

 
ขอ้มลูจ านวนรถที่จดทะเบียนสะสมจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า  จ านวนรถที่จดทะเบียนสะสมเพิ่มขึน้จาก 37.34 ลา้นคนั 
ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 41.47 ลา้นคันในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 2.66 ต่อปี (CAGR) และเป็นที่คาดว่าความ
ตอ้งการรถยนตใ์นประเทศจะยงัคงเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องสอดรบักบัแนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เฉกเช่นเดียวกบั
ธุรกิจประกนัวินาศภยัประเภทอื่น ๆ  
 
 

จ านวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 - 2563  

 

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.   
 

จากข้อมูลของ คปภ. พบว่าเงินเอาประกันภัยรวมทุกประเภท เพิ่มขึน้จาก 102,050,892 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 เป็น 
107,828,893 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2563 การที่จ  านวนเงินประกันภยัปรบัเพิ่มขึน้เป็นการสะทอ้นถึงการเติบโตของธุรกิจประกัน
วินาศภยั แต่อีกแง่มมุหนึ่งคือการบ่งชีถ้ึงความเส่ียงที่บรษิัทรบัประกนัภยัตอ้งแบกรบัภาระในการจ่ายค่าสินไหม ทดแทนมากขึน้ 
ซึ่งเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงที่บรษิัทประกนัภยันิยมใชค้ือการท าประกนัภยัต่อ 
 
 
 
 
 
 

(ลา้นคนั) 

(ลา้นบาท) 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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เบีย้ประกันภัยต่อรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 - 2563 

 

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะหธ์ุรกิจและสถิติ ส านกังาน คปภ.    
 

จากขอ้มูลของส านักงานคปภ. พบว่าเบีย้เอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึน้จาก 65,886 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 
2559 เป็น 73,516 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 2.78 ต่อปี (CAGR) โดยในปี พ.ศ. 2563 เบีย้เอา
ประกันภัยต่อคิดเป็นรอ้ยละ 28.04 ของเบีย้ประกันภัยรบัทั้งหมด เบีย้ประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึน้จาก 9,480  
ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 17,510 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 16.58 ต่อปี (CAGR) โดยใน
ปี พ.ศ. 2563 เบีย้เอาประกันภยัต่อคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.91 ของเบีย้ประกันชีวิตรบัทัง้หมด การประกันภยัต่อเป็นเครื่องมือ
บริหารความเส่ียงที่ส  าคญัมากต่อบริษัทประกันภยั เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยกระจายความเส่ียงใหก้ับบริษัทประกันภยั  จึงท าให้
บริษัทประกันภยัมีศกัยภาพเพิ่มมากขึน้ในการรบัประกันภยั อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มเสถียรภาพใหก้ับผลการรบัประกันภยั อนัจะ
น าไปสู่ความมั่นคงทางดา้นการเงิน การประกันภยัต่อจึงเป็นปัจจยัที่ช่วยผลกัดันใหอุ้ตสาหกรรมประกันวินาศภยัเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ส าหรับการเอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ไดร้ับความนิยมน้อยกว่าในธุรกิจประกันวินาศภัย 
เนื่องจากการประกนัชีวิตมีระยะเวลาของสญัญาหลายปี ท าใหบ้ริษัทประกนัชีวิตสามารถน าเบีย้ประกันภยัที่ไดร้บัไปลงทนุเพื่อ
สรา้งผลตอบแทนและเป็นการบรหิารความเส่ียงไปในตวัได ้ 
 

จ านวนเบีย้ประกันภัยของบริษัทฯ ในปี 2559 – 2563 

 

 
ในปี 2559 – 2563 เบีย้ประกนัภยัต่อของบรษิัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่บรษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็น
นายหนา้ในการจดัหาประกนัภยัต่อใหแ้กคู่่คา้ ทัง้บรษิัทประกนัภยั และบรษิัทรบัประกนัภยัต่อเป็นอย่างดี 
 
 

(ลา้นบาท) 

(ลา้นบาท) 
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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 เป็นตน้ 

 
 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ ์(สัญญาประกันภัยตอ่) 

บรษิัทฯ มีแนวทางในการใหบ้รกิารและสรรหาลกูคา้ซึ่งไดแ้ก่บรษิัทประกนัภยั (Cedant) และบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) 
ดงันี ้

(1) การคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 
บริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาลูกค้า หรือบริษัทประกันภัย (Cedant) และ บริษัทรับประกันภัยต่อ 
(Reinsurer) ดงันี ้
• ส าหรบับริษัทประกนัภยัจะตอ้งเป็นนิติบุคคลที่ไดร้บัอนุมตัิใหด้  าเนินธุรกิจประกนัภยัจากส านกังาน คปภ. มีฐานะทาง

การเงินท่ีมั่นคง และมีการด ารงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุตามมาตรฐานของส 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 และพฒันาผลิตภณัฑข์า้งตน้ร่วมกบับริษัทประกันภยั ใหเ้หมาะสมกบัช่องทาง 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 าเอกสารผลการรับงานซึ่ งจะระบุเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ และสัดส่วนการรับ
ประกนัภยัต่อจาก บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ เพื่อน าส่งใหบ้รษิัทประกันภยั ต่อไป โดยเมื่อ บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ไดล้งนามตกลง
รบัประกันภยัต่อในขอ้เสนอตามขอ้ 1. ขา้งตน้ แลว้จะถือว่าสญัญาประกันภยัต่อไดเ้กิดขึน้แลว้เพราะมีค าเสนอและค าสนองที่
ถกูตอ้งตรงกนั  

 
3. ค าสัญญาต่างตอบแทน (Consideration)  

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

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยถ์าวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิตามที่ปรากฏใน 
งบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ เท่ากบั 21.50 ลา้นบาทโดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี ้

ทรัพยส์ิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์    
 ส่วนปรบัปรุงอาคาร 0.18 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
 เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์ านกังาน 1.35 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
 อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ 1.26 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
รวมส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 2.79   
สินทรัพยส์ิทธิการใช้    

 พืน้ที่ส  านกังาน 9.86 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต้

สญัญาเช่า 

 ยานพาหนะ 5.03 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต้

สญัญาเช่า 
รวมสินทรัพยส์ิทธกิารใช้ 14.89   
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน    
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1.20 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหว่างตดิตัง้ 2.62 เป็นเจา้ของ -ไม่มี- 
รวมสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 3.82   
รวมสินทรัพยถ์าวรหลัก 21.50   

 
 
1. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณป์ระกอบไปดว้ย ส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณส์ านกังาน และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์โดยทรพัยสิ์นทัง้หมดตัง้อยู่ที่ชัน้ 8 อาคารรุ่งโรจนธ์นกุล เลขที่ 46/7 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหกัค่า
เส่ือมราคาในงบการเงินเท่ากบั 2.79 ลา้นบาท ดงัแสดงในตารางดา้นบน 
 
 

1.8 ทรัพยส์นิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  
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2. สินทรัพยส์ิทธิการใช ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบไปดว้ย (1) พืน้ท่ีส านกังานซึ่งอยู่ภายใตส้ญัญาเช่าพืน้ท่ีชัน้ 8 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ส  านักงาน ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาจ านวน 3 ปี จากวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 15 
กรกฎาคม 2564  และ (2) ยานพาหนะได้แก่รถยนต์จ านวน  3 คันซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาเช่า โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 
สินทรพัยสิ์ทธิการใชข้องบรษิัทฯ มีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาในงบการเงินเท่ากบั 14.89 ลา้นบาท 
 

2.1. พืน้ทีส่ านักงาน 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 พืน้ท่ีส านกังานของบรษิัทฯ มีมลูค่าตามบญัชีสทุธิในงบการเงินเท่ากับ 9.86 ลา้นบาท โดยสามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งันี ้ 
 

ทีต่ั้งทรัพยส์ิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

ชัน้ 8 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ  
เลขท่ี 46/7 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
9.86 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 

ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต ้
สญัญาเชา่ 

รวม 9.86   

 

2.2. ยานพาหนะ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยานพาหนะของบริษัทฯ มีมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินเท่ากับ 5.04 ลา้นบาท โดยสามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งันี ้ 

 
 

3. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น ซอฟทแ์วรด์า้นบญัชี ดา้นบริหารจดัการเอกสาร และดา้นบริหาร
จดัการทรพัยากรบุคคล โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัทฯ มีมูลค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าตดั
จ าหน่ายในงบการเงินเท่ากบั 3.82 ลา้นบาท  
 
 
 

จ านวนรถ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

รถยนต ์3 คนั 5.03 ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ทรพัยสิ์นอยู่ภายใต ้

สญัญาเชา่ 
รวม 5.03   



 แบบ 56-1 One Report ปี 2563 
 

 
ส่วนที่ 1 หนา้ 27 

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 กรกฏาคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564  

(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 ผิดสญัญาเช่าและผูใ้หเ้ช่าไดบ้อกกล่าวใหด้  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 ไดแ้ก่ 
- 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 เมื่อประเทศของคู่สญัญาอีกฝ่ายถกูควบคมุ  ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง หรืออยู่ใน

สภาวะสงคราม 
- บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากบริษัทรับประกันภัยต่อถูกลดอันดับความ

น่าเชื่อถือตามเงื่อนไขท่ีไดร้ะบไุวใ้นสญัญา 
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การถือหุ้นในบริษัทอื่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ ไม่มีการถือหุน้ใดๆ ในบรษิัทอื่น  
 
ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่  10  อนัดบัแรก 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 สินทรพัยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1,700,000 0.74 
6 บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 1,210,600 0.53 
7 บรษิัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 900,000 0.39 
8 บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 800,000 0.35 
9 บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 800,000 0.35 
10 นางชยัลดา  ตนัตเิวชกลุ 800,000 0.35 
11 น.ส.บลุภรณ ์ สรุทศพร 800,000 0.35 
12 ประชาชนทั่วไป 52,989,400 23.03 

 รวม 230,000,000 100.00 
 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 17  มีนาคม 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  

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บรษิัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  

1.9 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษัทฯ 
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สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต  และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของ
บรษิัทฯ ตามความเหมาะสมดว้ยการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 

 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระ หว่าง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะจ่ายเงิน
ปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และจะรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการ
ประชมุคราวต่อไป 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง  
 
 
 
 
บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็น
พืน้ฐานส าคญัที่ช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์ทัง้นี ้การระบแุละจดัการความเส่ียงจะช่วยสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯ มี
การตดัสินใจที่ดีขึน้ จะช่วยใหม้องเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณส์ าคญัที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อ
หุน้ได ้ความเส่ียงหมายถึงโอกาสของเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องบริษัท โ ดยสามารถวดั
ความเส่ียงไดจ้ากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ 
 

(1) นโยบายการบริการความเสี่ยง 

• บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของ การจดัท 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 าหนดวตัถุประสงค์  : 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 และผลกระทบจากการตดัสินใจที่ยอมรบัได้  โดยมั่นใจว่าภายใต้
ขอบเขตดงักล่าว องคก์รจะยงัคงสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างยั่งยืน และบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด  

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

 
 
 
 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
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(1)  ความเสี่ยงจากการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการในอนาคต  
 
ความเสี่ยง : ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามัญในครัง้นี ้  ท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 115.00 ลา้นบาท 
โดยมีหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 230.00 ลา้นหุน้ และมลูค่าที่ตราไว ้(Par) เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้ โดยปัจจุบนั
บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาโอกาสในการเติบโตในอนาคตในการขยายขอบเขตของการท าธุรกิจดา้นการเป็นตัวกลางในการรับ
ประกนัภยัต่อ  หากบรษิัทฯ ไม่สามารถสรา้งผลตอบแทนที่เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทนุในปัจจุบัน รวมถึง อาจตอ้งใชเ้วลา
ในการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุน ดว้ยเหตุดังกล่าว อาจส่งผลให ้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรพัยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ปรบัตวัลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในช่วงที่บรษิัทฯ อยู่ระหว่างรอการลงทนุในโครงการในอนาคต บรษิัทฯ จะบรหิารจดัการเงินสด
ที่ไดร้บัจากการลงทุนตามกรอบแนวทางนโยบายลงทุนของบริษัทฯ ที่ ไดน้ าเสนออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
เดือนมกราคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากความผนัผวนของการลงทุน ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลขาดทุน ภายใต้
สภาวะเศรษกิจโลกที่ชะลอตัว และมีความผันผวน ทั้งนี ้บริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายการลงทุน เพื่อใหบ้ริษัทฯ 
สามารถสรา้งผลตอบแทนไดต้ามที่คาดหวงั และลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 
 
(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 ใน ไตรมาสต่อมา
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัได ้
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความพยายามขยายฐานลกูคา้ในส่วนการประกันภยัต่อแบบสญัญาเฉพาะราย 
(Facultative) เพื่อลดความเส่ียงจากการที่รายไดข้ึน้อยู่กับสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty) ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ 
สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในลกัษณะเช่นท่ีว่ามานีไ้ด้ 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

 

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

ความเสี่ยง : บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งเป็นตวักลางระหว่างบรษิทัประกนัภยั 
และบริษัทรบัประกนัภยัต่อ ดงันัน้ แนวโนม้การเติบโตของบรษิัทฯ จึงสอดรบัไปตามการเติบโตของธุรกิจประกนัภยัวินาศภยั 
ซึ่งจะสอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทั้งนี ้ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา  ส่งผลใหใ้หปั้จจยัที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอนัตอ้งชะลอตัวลงเป็น
อย่างมาก อาทิ การใชจ้่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน การน าเขา้และส่งออกสินคา้ และ
ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลใหป้ริมาณเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจหดตวัลงเป็นอย่างมาก ตลอดจนถึง
การจา้งงานมีจ านวนลดลง อนัมีผลท าใหค้วามสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนถดถอยลงอย่างมีนยั ดงันัน้ หาก
ในอนาคต สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ยังคงยืดเยือ้ อาจส่งผลใหภ้าคธุรกิจประกันภยั  
รวมถึงการประกนัภยัต่อนัน้ตอ้งชะลอตวัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
 
จากการที่บริษัทประกันภัยจ านวนมากพึ่งพารายไดจ้ากการประกันภัยรถยนตใ์นสัดส่วนที่สูง จึงไดร้บัผลกระทบจากการ
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดยปรากฎชดัเจนจากตัวเลขยอดจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศที่ไดป้รบัตวัลดลง
อย่างมีนัยส าคัญจึงส่งผลใหเ้บีย้ประกันภัยรถยนตท์ุกประเภทลดลง ดว้ยสถานการณด์ังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท  าให้
บรษิัทประกนัภยัตอ้งปรบัเปล่ียนกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจโดยการลดสดัส่วนการเอาประกันภยัต่อ (Reinsurance) ซึ่งอาจท า
ใหบ้ริษัทฯ มีความเส่ียงของการผันผวนของรายไดค้่านายหนา้จากสัญญาประกันภัยต่อของกรมธรรมป์ระเภทนี ้ ลดลงใน
ช่วงเวลาดงักล่าว  
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีประสบการณแ์ละความช านาญในธุรกิจประกันภัยอย่างยาวนานจึงสามารถ
ประเมินสถานการณท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดเ้ตรียมแผนการรบัมือไวอ้ย่างทันท่วงที จึงสามารถเปล่ียน
สถานการณว์ิกฤติดังกล่าวใหเ้ป็นโอกาส โดยเร่งจัดท าแผนการประกันภัยประเภทอื่น เพื่อทดแทนการลดลงของการท า
ประกันภัยประเภทรถยนต ์และน าเสนอต่อคู่คา้ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรบัประกันภัยต่อไดท้ันต่อสถานการณแ์ละ
เป็นไปตามความตอ้งการของคู่คา้ จึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่านายหนา้ประกันภยัต่อ (Reinsurance Brokerage 
Fee) จากผลิตภัณฑใ์หม่ ทดแทนรายไดจ้ากส่วนที่ถูกผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว รวมทั้ง ยังมีการเฝ้าติดตามและ
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด โดยเฉพาะภาคการผลิตต่างๆ และขอ้มลูทางการตลาดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเตรียมพรอ้มรบั
ความเส่ียงและความผนัผวนท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศในอนาคต  
 
(4) ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ประสบปัญหาสภาพคล่องจากผลกระทบของเชื้อไวรัส 

โคโรนา (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 
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นอกจากนีแ้ลว้ ตลาดหุน้ทั่วโลกยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะความผนัผวนอนัเนื่องมาจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-
19) จึงเป็นอีกสาเหตหุนึ่งที่ส  าคญัที่ส่งผลกระทบทางลบต่อรายไดจ้ากการลงทุนของบริษัทรบัประกนัภยัต่อ ซึ่งอาจมีผลต่อ
การถูกปรบัลดระดบัความน่าเชื่อถือจาก A- (Excellent) เป็น B++(Good)  ซึ่งมีผลต่อการคดัเลือกบริษัทรบัประกันภัยต่อ
ของบรษิัทประกนัภยับางแห่ง ที่จะก าหนดเงื่อนไขการเอาประกนัภยัต่อกบับรษิัทรบัประกนัภยัต่อที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือดี  
หรือ A- (Excellent) ขึน้ไปเท่านัน้ ดงันัน้ รายไดข้องบรษิัทฯ อาจจะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าว  
 
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 สามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในลกัษณะเช่นท่ีว่ามานีไ้ด้ 
 
(5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าบริษัทประกันภัย (Cedant) รายใหญ่   
 
ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีรายไดท้ี่เกิดจากการจดัหาสญัญาประกันภยัต่อใหก้ับบริษัทประกันภยัจ านวนไม่ต ่ากว่า 20 บริษัท
ต่อปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกลุ่มลกูคา้หลกัซึ่งเป็นบริษัทประกนัภยัขนาดใหญ่ จ านวน 3  ราย โดยมีสดัส่วนรายไดท้ี่เกิดจาก
เบีย้ประกนัภยัต่อ (Reinsurance Premium) รวมกนัคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 53.93 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีสดัส่วน
ร้อยละ 55.63 ในปี 2562 และ ตามล าดับ ดังนั้นหากบริษัทประกันภัยรายดังกล่าวปรับสัดส่วน Portfolio ในการเอา
ประกันภัยต่อโดยปรบัสัดส่วนลง รวมถึง หากบริษัทประกันภัยรายใหญ่เกิดปัญหาหรือมีการเปล่ียนแปลงแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ กอ็าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และรายไดจ้ากการจดัหาสญัญาประกนัภยัต่อของบรษิัทฯ ได้ 
 
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  
 
 
 

 
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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(6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) รายใหญ่   
 
ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีรายไดค้่านายหนา้ประกันภยัต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรบัประกันภยัต่อในปี 
2562 และงวด 9เดือนของปี 2563 เท่ากบั 129.76 ลา้นบาท และ 158.68 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งปัจจบุนับรษิัทฯ ใหบ้รกิาร
แก่บรษิัทรบัประกนัภยัต่อทัง้หมดจ านวนกว่า 56 ราย อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดร้บัรายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัต่อจากบรษิัทรบั
ประกันภยัต่อหลกั 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทรบัประกันภยัต่อจากต่างประเทศ 1 ราย และบริษัทรบัประกันภัยต่อในประเทศ 1 ราย 
โดยมีสดัส่วนรวมกันรอ้ยละ 62.62 และรอ้ยละ 75.01 ของรายไดค้่านายหนา้รวมในปี 2562 และปี 2563 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า บริษัทฯ มีการพึ่งพิงบริษัทรับประกันภัยต่อบางราย ดังกล่าว ดังนั้น หากบริษัทรับประกันภัยต่อราย นั้นมีการ
ปรบัเปล่ียนนโยบายในการด าเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ได ้ 
 
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)   ความเสี่ยงจากการที่บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ติดต่อรับประกันภัยต่อโดยตรงกับบริษัท

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  
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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
ว่าความเส่ียงดงักล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ไดน้อ้ย เนื่องจาก  บริษัทฯ มีความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญ และสายสัมพนัธก์ับ
บริษัทประกนัภยั เป็นเวลานาน สามารถช่วยเหลือบริษัทรบัประกนัภยัต่อไดเ้ป็นอย่างดี  และยงัเป็นการลดเงินลงทุน ในการ
จัดตั้งสาขาในประเทศไทย ตามที่กล่าวข้างตน้  เป็นผลให้บริษัทรับประกันภัยต่อส่วนใหญ่ จึงนิยมใช้บริการนายหน้า
ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ที่มีความรูแ้ละความเขา้ใจถึงความตอ้งการของบริษัทประกันภัยและแนวโนม้ของ
ตลาดในประเทศไทยแทน 
 

(8) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ 
 
ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์  
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน ์โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ และด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป  
ตามล าดับ เนื่องจากมีประสบการณใ์นธุรกิจการรบัประกันภัยต่อ (Reinsurance) มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีความรู  ้
ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดี  โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ การบริหารงานของ
บรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั   
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : ผูบ้รหิารหลกัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ นางยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์และนายพรเกษม 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 และประธานเจา้หนา้ที่สายงานปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความสามารถและเขา้ใจในธุรกิจ
นายหนา้รบัประกนัภยัต่อเป็นอย่างดี รวมถึง บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับบุคลากรของบริษัทฯ พรอ้มมุ่งเนน้นโยบายจงูใจ
พนักงานให้อยู่กับองคก์รเพื่อเติบโตร่วมกันในระยะยาว โดยมีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงาน และพิจารณา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับต าแหน่งและความรูค้วามสามารถ โดยสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ  
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(9) ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัยต่อ และคู่แข่งรายใหม่  
 
ความเสี่ยง : ในอดีต ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อยงัไม่เป็นที่รูจ้กัในวงกวา้ง  เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตวัและมี
ความซบัซอ้น อย่างไรก็ดี จากแนวโนม้อตุสาหกรรมประกนัภยัที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัมีความ
เขา้ใจและมีความสามารถในการเขา้ถึงการท าประกันภยัมากขึน้ บริษัทประกันภยัจึงมีผลประกอบการดีขึน้อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการรบัประกนัภยัที่มีมลูค่าสงูขึน้ทุกปี ดงันัน้ การท าประกันภยัต่อจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทประกันภัย ท าให้บริษัทประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ส่งผลให้บริษัทประกันภั ยเลือกที่จะท า
ประกันภยัต่อมากขึน้ ธุรกิจประกันภยัต่อและนายหนา้ประกันภยัต่อจึงไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา เหตุผลดังกล่าวท าให้จ านวนผู้ประกอบการนายหน้าประกันภัยต่อในประเทศไทยเพิ่มจ านวนมากขึน้โดยมีทั้ง
ผูป้ระกอบการสญัชาติไทยและต่างประเทศที่เขา้มาในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน จากฐานขอ้มลูของส านกังาน คปภ. แสดง
ใหเ้ห็นว่าในปี 2563 มีนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตนายหนา้ประกันวินาศภยัโดยตรงและประกันภยัต่อจ 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 างานท่ีใกลช้ิดกบับรษิัทประกันภยัและบริษัทรบัประกนัภยัต่อเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
และเชื่อมั่นว่าผลิตภณัฑป์ระกันภยัที่ถูกพฒันาขึน้เป็นที่ตอ้งการของผูเ้อาประกันภยัอย่างแทจ้ริง และการเอาประกันภยัต่อ
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
บริษัทฯ  ระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น  
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(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 
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับการด าเนินงานตามกฎขอ้บังคบัของคปภ. ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่ออย่างเคร่งครดั ส่งผลใหท้ี่ผ่านมาบริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตนายหนา้ประกันวินาศภยั
โดยตรงและประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่องนับแต่ก่อตัง้บริษัทฯ นอกจากนีแ้ลว้ บริษัทฯ ยังไดม้ีการศึกษาและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกิดขึน้ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นดัชนีชีน้  าถึงการเปล่ียนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน
ประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจที่มคีวามเป็นสากลอย่างมาก ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าบรษิทั
ฯ จะมีความพรอ้มและมีความสามารถที่จะปรบัตวัรบักบัการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
ไดเ้ป็นอย่างดี  
 
(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ 

(Reinsurer)  
 
ความเสี่ยง : เนื่องจากบริษัทฯ เป็นนิติบุคคลที่เป็นตวักลางซึ่งมีบทบาทส าคญัในการประสานงานจดัท าสญัญาประกนัภยั
ต่อระหว่างบรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อหากคู่คา้ของบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการท าประกันภยั
ต่อ เช่น การปรบัลดสดัส่วนการเอาประกนัภยัต่อ เป็นตน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ได้ 
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของงานบรกิาร
ของบริษัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้อย่างสม ่าเสมอ การบริการที่บริษัทฯ มอบใหแ้ก่บริษัทคู่คา้นั้น มิใช่เพียงการบริกา รจัดท าสัญญา
ประกันภยัต่อ แต่ยงัรวมไปถึงการวิเคราะหแ์ละใหค้  าปรกึษา ร่วมพฒันาและใหค้  าแนะน าในการจดัท าสญัญาประกนัภยัต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ (Regulatory Risk) 
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อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการบริการใหค้รอบคลุมมากยิ่งขึน้เพื่อช่วยใหคู้่คา้ของบริษัทฯ ทั้ง
บรษิัทประกนัภยัและบรษิัทรบัประกันภยัต่อสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มจากการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ ได ้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยผลิตภัณฑ์
ประกันภยัที่ถูกพฒันาขึน้จะมีคุณลกัษณะและเงื่อนไขที่เป็นที่ตอ้งการของประชาชนและมีความเหมาะสมกั บช่องทางการ
ขายเพื่อที่จะเขา้ถึงผูบ้รโิภคที่เป็นเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะเอือ้ประโยชนใ์หเ้กิดขึน้กบัทัง้บรษิัทประกนัภยัและ
บรษิัทรบัประกนัภยัต่อ ไปพรอ้มๆ กนัอนัจะท าใหค้วามเส่ียงประเภทดงักล่าวขา้งตน้นีล้ดลง  
 
 
 

 

(1) ความเสี่ยงจากการติดตามเบีย้ประกันภัยต่อทีค่้างช าระ 
 
ความเสี่ยง : ในปัจจุบันการท าสัญญาประกันภัยต่อนั้นจะก าหนดใหม้ีการช าระค่าเบีย้ประกันภัยต่อเป็นรายงวด โดยที่การ
ประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) โดยส่วนมากจะมีการก าหนดช าระเงินนับจากวันสิน้ไตรมาส ในขณะท่ีการ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative) จะมีก าหนดการช าระเงินที่แตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา
ประกนัภยัต่อ โดยปกติบรษิัทฯ จะรบัฝากค่าเบีย้ประกันภยัต่อที่ไดร้บัจากบรษิัทประกนัภยั และหกัส่วนที่เป็นรายไดค้่านายหนา้
ประกันภยัต่อของบริษัทฯ ไว ้ก่อนที่จะน าส่วนท่ีเหลือที่เป็นรายไดข้องบริษัทรบัประกันภยัต่อ น าฝากในบญัชีเงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีขอ้จ ากดัในการใช ้ซึ่งแยกจากบญัชีที่ใชใ้นการด าเนินการอื่นๆ เพื่อน าส่งเบีย้ประกนัภยัต่อใหแ้ก่บริษัทรบัประกนัภยั
ต่อ 
 
อย่างไรก็ดีในบางกรณีบริษัทประกนัภยัที่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ จะมีขัน้ตอนการด าเนินงานทางเอกสารที่ค่อนขา้งรดักุ ม 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 ้ 

  
ทัง้นี ้ฝ่ายบญัชีและการเงินของบรษิัทฯ จะติดตามการช าระค่าเบีย้ประกนัภยัต่อที่คา้งช าระอย่างใกลช้ิด โดยมีการก าหนดไวใ้น
คู่มือปฏิบตัิงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งไดร้ะบุใหม้ีการตรวจสอบสถานะของค่าเบีย้ประกันภยัต่อแต่ละรายการที่ถึงก าหนด
ช าระเงิน แต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยได ้เมื่อมีการช าระเงินล่าชา้เกินกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ฝ่ายบัญชีและ

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
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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 าร่วมกับบริษัทรบัประกันภัยต่อจะอยู่ในสกุลเงินบาททั้งหมด ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถ
ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ 
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(1)  ความเสี่ยงจากการขายหุน้ของบริษัทฯ ในอนาคตโดยผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หลังจากการเสนอ

ขายหุน้เพิ่มทุน 

 
ความเสี่ยง : ในอนาคตภายหลงัพน้ระยะ Silent Period ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ อาจมีการขายหุน้ที่ตนถืออยู่ใหก้ับ
บคุคลภายนอก ดงันัน้ บรษิัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการบรหิารงาน ตามนโยบายการลงทนุของผูล้งทนุใหม่ได ้ 
 
มาตรการจัดการความเสี่ยง : การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งดงักล่าวจะค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
และการเปล่ียนแปลง กรรมการ และ/ หรือ เพิ่มเติมกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคลากร จะตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง  โดยกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมที่ติด Silent Period ไดแ้ก่ นายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท ์พรรณนิภา นางยุพเรศ 
พิรยิะพนัธุ ์นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์และนายกฤษณ ์สจุเร  

 
(2) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นที่มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต 
 
ความเสี่ยง : ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการออกตราสารต่างๆ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตราสารประเภทอื่น เช่น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSR) หรือหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นครัง้คราว โดยอาจจดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอหรือ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือสิทธิใดๆ ใน รูปแบบใดๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการ
ด าเนินการเสนอขายตราสารดังกล่าวแก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ อาจไม่เสนอสิทธิในการจองซือ้ตราสารดังกล่าวแก่ผูถื้อหุน้
สามญัที่มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศไทยบางสญัชาติ (Restricted Countries)  หากการเสนอขายดงักล่าวท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตอ้ง
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนหรือขอ้ก าหนดของกฎหมายของประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
 
ดังนั้น การปฎิบัติตามกฎหมายหลักทรพัยห์รือขอ้ก าหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบางประเทศ  อาจท าใหผู้ล้งทุนบางกลุ่มไม่
สามารถใชสิ้ทธิในการซือ้ตราสารดงักล่าวตามสดัส่วนได ้ซึ่งอาจส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูล้งทนุดงักล่าวลดลง  
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทในประเทศใด เพื่อใหผู้ล้งทนุต่างชาติสามารถ
ใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนในอนาคต 
 

ความเสี่ยงภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน  
 
 
 
   
บริษัทฯ มุ่งเนน้ในการสรา้งการเติบโตระยะยาว โดยจะยึดแนวทางการด าเนินงานตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณากลยทุธข์องธุรกิจควบคู่ไปกบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) สมัพนัธภาพต่อชมุชนและสงัคม 
(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 อยู่ระหว่างจดัท าแผนงานการเขา้ถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มตามบทบาทที่มีต่อบรษิัทฯ และลกัษณะของผูม้ีส่วนได้
เสีย  
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นส าคัญในการพิจารณา 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทนุ 
• กลยทุธแ์ละทิศทางการเติบโต  
• ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลระยะยาว 

พนักงาน  
• โอกาสและความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังาน  
• การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะและความรูพ้นกังานอยา่งต่อเนื่อง 

หน่วยงานภาครัฐและการก ากบัดูแล 
• บรหิารจดัการภายในเพื่อจดัส่งขอ้มลูแก่หน่วยงานภาครฐัไดต้ามก าหนด 
• การเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เก่ียวขอ้ง  

คู่ค้า และลูกคา้  

• ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมมุ่งสรา้งความไว้วางใจและ
ความรว่มมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรบัประกนัภยัต่อในประเทศไทย 

• สรา้งความพึงพอใจต่อลกูคา้ผ่านการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมี
คณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 

สังคมและชุมชน  
• ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการจัดการผลกระทบต่อ ส่ิงแวดลอ้มและมีส่วน

รว่มในการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีแก่สงัคมและชมุชน 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 
 
 
 
 

รายการ 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่

2562  2563 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ 132.49 100.00 196.04 100.00 63.55 47.97 

รายไดค้่าบริการ 129.76 97.94 193.98 98.95 64.22 49.49 

หกั ตน้ทนุการใหบ้ริการ 33.43 25.23 51.64 26.34 18.21 54.47 

ก าไรขัน้ตน้ 96.33 72.71 142.34 72.61 46.01 47.76 

รายไดอ้ื่น  2.73 2.06 2.06 1.05 (0.67) (24.54) 

หกั ค่าใชจ้่ายในการขาย 3.88 2.93 3.59 1.83 (0.29) (7.47) 

หกั ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 38.53 29.08 46.82 23.89 8.29 21.52 

หกั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

0.35 0.27 - - (0.35) (100.00) 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 56.30 42.49 93.99 47.94 37.69 66.94 

หกั ตน้ทนุทางการเงิน 0.26 0.19 0.76 0.38 0.50 192.31 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 56.04 42.30 93.23 47.56 37.19 66.36 

หกั ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 12.00 9.06 19.17 9.78 7.17 59.75 

ก าไรส าหรบัปี 44.04 33.24 74.06 37.78 30.02 68.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การวิเคราะหก์ารด าเนินงาน 
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รายได้ค่าบริการ 

ในปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการจ านวน 129.76 ลา้นบาท และ 193.98 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 64.22 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49.49 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่าบรกิารจากธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั
ต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business) โดยลกัษณะงานของธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัตอ่
ของบรษิัทฯ สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้

รายการ 

รายได้ค่าบริการของบริษัทฯ แบ่งลักษณะงานของธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 

2562  2563 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทั่วไป 
(Traditional Business) 

  79.68  61.41   71.48  36.85  (8.20)   (10.29) 

2. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบพฒันา
ช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั 
(Alternative Business) 

  50.08  38.59 122.50  63.15  72.42 144.61 

รวมรายได้ค่าบริการ 129.76  100.00 193.98 100.00 64.22  49.49 

 
ธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ในปี 2562 - 2563 มีรายไดเ้ท่ากับ 79.68 ลา้นบาท และ 
71.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงเท่ากบั 8.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.29 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม 
 
ธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑใ์หม่ร่วมกัน (Alternative Business) ในปี 2562 - 2563 มี
รายไดเ้ท่ากบั 50.08 ลา้นบาท และ 122.50 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 72.42 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 144.61 จากปี 
2562 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัต่อจากสญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor)  อาทิ สญัญา
ประกนัภยัต่อกลุ่มอบุตัิเหตสุ่วนบคุคลและอบุตัิเหตเุดินทาง  สญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกนัสขุภาพ และสญัญาประกนัต่อ
กลุ่มประกันเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยอญัมณีและ
ทองค า สญัญาประกนัภยัต่อประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ที่ (Director’s & Officer’s Insurance) สญัญา
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยไซเบอร์ และสัญญาประกันภั ยต่อกลุ่มประกันภัยความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical 
Malpractice Liability)  
 
รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั เป็นตน้ โดยส าหรบัปี 2562 - 2563 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 2.73 ลา้น
บาท และ 2.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงเท่ากับ 0.67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 24.54 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจาก
อตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ลดลง  
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ต้นทนุการให้บรกิาร 

เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อนั้นเป็นธุรกิจให้บริการ โดยมีต้นทุนหลัก คือ บุคคลากรที่มีความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัต่อเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ตน้ทนุหลกัของบรษิัทฯ จึงประกอบดว้ย 
ค่าแรงและผลประโยชนพ์นกังาน อาทิ เงินเดือน โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังาน ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประสานงานกบัคู่คา้ 
 
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนการให้บริการ จ านวน 33.43 ลา้นบาท และ 51.64 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้
จ านวน จ านวน 18.21 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 54.47 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการรบัพนกังานเพิ่มเติมในสายงาน
ธุรกิจลกูคา้เพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ 
 
ก าไรขั้นตน้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ เท่ากับ 96.33 ลา้นบาท และ 142.34 ลา้นบาท 
ตามล าดับ โดยในปี 2563 ก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ 46.01 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 47.76 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้ค่าบริการ โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative 
Business) รวมไปถึงการวางแผนการด าเนินงานและบริหารจดัการบคุคลากรอย่างเหมาะสม 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายใหก้ับผูแ้นะน างานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรับ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)  โดยในปี  
2562 – 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 3.88 ลา้นบาท และ 3.59 ลา้นบาทตามล าดบั ลดลง 0.29 ลา้นบาท
หรือรอ้ยละ 7.47 จากปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการชะลอตวัของอตุสาหกรรมประกนัภยัโดยรวม  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2562 และ 2563 มีจ านวนเท่ากับ 38.53 ลา้นบาท และ 46.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 8.29 ลา้นบาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 21.52 จากปี 2562 เนื่องจากมีการรบัพนักงานเพิ่มเติมในสายงานปฏิบัติการ    
เพื่อรองรบัแผนการขยายกิจการของบรษิัทฯ  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรบัปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 12.00 ลา้นบาท และ 19.17 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการ
เพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นปีในปี 2563 จ านวน 7.17 ลา้นบาทนัน้ เป็นไปตามผลก าไรของบรษิัทฯ ในปีดงักล่าว 
 
ก าไรสุทธ ิ

ส าหรบัปี 2562 - 2563 ก าไรสุทธิของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากับ 44.04 ลา้นบาท และ 74.06 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 
30.02 ลา้นบาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 68.17 จากปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดค้่าบริการที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจาก
สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน ( Alternative 
Business) ที่เพิ่มขึน้ และการวางแผนการด าเนินงานและบรหิารจดัการบคุคลากรอย่างเหมาะสม  
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รายการ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 128.67 100.00 212.98 100.00  84.31 65.52 

หนีส้ินรวม  72.40   56.27 111.49  52.35 39.09 53.99 

ส่วนของเจา้ของ  56.27  43.73 101.49  47.65 45.22 80.36 

 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 128.67 ลา้นบาท และ 212.98 ลา้นบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้จ านวน 84.31 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 65.52 โดยเพิ่มขึน้จากการรบัช าระเงินจากการออกหุน้สามญัจ านวน 77.50 ลา้น
บาท และการรบัรูร้ายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ซึ่งเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกับสญัญาเช่า 
(TFRS 16) มาถือปฏิบตัิ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จ านวน 11.39 ลา้นบาท 
 
หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 72.40 ลา้นบาท และ 111.49 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้
จ านวน 39.09 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 53.99 โดยหลกัจากเจา้หนีค้่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจา้หนีอ้ื่น ตามการเติบโตของรายได ้
และและหนีสิ้นตามสญัญาเช่า จากการน า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
ส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 56.27 ลา้นบาท และ 101.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 45.22 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 80.36 โดยเพิ่มขึน้จากมีก าไรสทุธิและก าไรเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรบัปี 2563 จ านวน 
74.06 ลา้นบาท และจ านวน 1.52 ลา้นบาท ตามล าดับ และการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 77.50 ลา้นบาท โดยในปี
ดงักล่าวมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 107.85 ลา้นบาท 
 
 

4.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ  
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

ข้อมูลทั่วไป 

(1) บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์
 

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

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

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107563000274  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อ  

กลุ่มอตุสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน 

ทนุจดทะเบียน : 115,000,000 บาท ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2563 

ทนุท่ีเรียกช าระแลว้ : 115,000,000 บาท ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 

มลูค่าที่ตราไว ้ : 0.50 บาทต่อหุน้ 

โทรศพัท ์ : +66 2150 – 8560 

โทรสาร : +66 2150 – 8563 

เว็บไซต ์ : www.tqr.co.th 

 
(2) บุคคลอื่น ๆ 
 

(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 

 

ข้อมูลอืน่ 
 - ไม่มี - 
 

 

http://www.tqr.co.th/
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ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

ณ วนัที่ในเอกสารฉบบันี ้บริษัทฯ มีคดีความและขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จ านวน 1 คดี ซึ่งเป็น
คดีความที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ในข้อพิพาททางกฎหมาย จากกรณีการถูกปลอมแปลงอีเมลทางธุรกิจ  (Business Email 
Compromise) 
 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีข้อพิพาทกรณีถูกปลอมแปลงอีเมลทางธุรกิจ (Business Email Compromise) เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 32.27 ลา้นบาท ซึ่งเป็นธุรกรรมกบัคู่คา้บรษิัทรบัประกนัภยัตอ่ต่างประเทศจ านวน 1 ราย ท าใหคู้่คา้ไม่ไดร้บัเงินจ านวน
ดงักล่าว แมว้่าขณะท าธุรกรรมส่ือสารทางอีเมล บริษัทฯ ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัและการตรวจสอบอย่างดีในการติดต่อและ
ด าเนินการต่างๆ ในการท าธุรกรรมนัน้แลว้ ภายหลงัจากที่ไดท้ราบถึงเหตกุารณด์งักล่าว บรษิัทฯ ไดสื้บสวนหาสาเหตรุว่มกบั
ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นไอทีทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยทนัที และจากการสืบสวนพบว่า เหตุการณน์ีไ้ม่มีบุคลากรของ
บรษิัทฯ เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนรูเ้ห็นแต่อย่างใด และบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการติดต่อบรษิัทรบัประกนัภยัต่อรายดงักล่าวแลว้  
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ขา้แจง้เหตทุี่เกิดขึน้ต่อส านกังานต ารวจแห่งชาติทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ไดม้ีการ
กระท าความผิดเกิดขึน้ และด าเนินการฟ้องรอ้งบุคคลที่เก่ียวขอ้งเป็นจ าเลยในคดีแพ่งต่อศาลของ ประเทศดังกล่าว เพื่อ
เรียกรอ้งค่าเสียหายคืน  
 
ในปี 2561 ศาลไดม้ีค  าพิพากษาใหบ้ริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี และบริษัทฯ สามารถติดตามเงินคืนไดแ้ลว้เป็นจ านวน 4.98 
ลา้นบาท โดยภายหลังจากที่ไดร้บัเงินมา บริษัทฯ ไดด้  าเนินการน าส่งเงินใหแ้ก่บริษัทรบัประกันภัยต่อทันที ทั้งนี ้ บริษัทฯ  
อยู่ระหว่างการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อติดตามเงินในส่วนที่ยงัไม่ไดร้บัคืนต่อไป 
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริษัทรบัประกันภัยต่อที่ไดร้บัความเสียหายไดส่้งหนงัสือแจง้มายงับริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ยังไม่มี
ภาระที่จะตอ้งชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวแก่บริษัทรบัประกนัภยัต่อแต่ยงัคงมีภาระในการติดตามความคืบหนา้ส าหรบัเงิน
ในส่วนที่ขาดไป และขอใหบ้ริษัทฯ รายงานความคืบหนา้ของในการติดตามเงินส่วนดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ในงวดปี 
2561 บรษิัทฯ ไดต้ัง้ค่าใชจ้่ายจากกรณีนีใ้นงบการเงินแลว้เป็นจ านวน 27.29 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัท่ี 28 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดร้ายงานความคืบหนา้ต่อบรษิัทรบัประกันภยัต่อรายดงักล่าวตามที่ตกลงไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงที่มีระหว่างกนั ทัง้นี ้บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามเงินดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง  
 
ภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ ์BEC ตามที่ระบขุา้งตน้ บรษิัทฯ ไดเ้พิ่มมาตรการการป้องกนัการคกุคามทางไซเบอร ์โดยก าหนด
กรอบการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม  โดยว่าจา้งบริษัทชัน้น าที่มีความเชี่ยวชาญในการใหบ้ริการ
ดา้นความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอรเ์ป็นอย่างดี เขา้มาช่วยตรวจสอบ พรอ้มเฝา้ระวงัการถกูคกุคามทางไซเบอรข์องบริษทัฯ 
โดยจะมีการเฝา้ระวงัการคกุคามผ่าน อีเมล อปุกรณ ์Firewall และ Server พรอ้มทัง้ รายงานความผิดปกติหากมีการคกุคาม
ทางไซเบอรใ์หบ้ริษัทฯ ทราบทันที ในปัจจุบัน ระบบป้องกันของบริษัทฯ มี ความสามารถในการรกัษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการซือ้กรมธรรมอ์าชญากรรมทางไซเบอรแ์ละกรมธรรมค์วามรบัผิดทาง
วิชาชีพเพื่อเป็นการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ เพิ่มเติมเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  



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 เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระกรประชมุสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป  
 
ประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้บริษัทจะจัดขึน้ปีละ 1 ครัง้ ภายใน  120 วัน นับแต่วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัท ณ วันที่  31  
ธันวาคม ของทุกปี ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามข้อบังคับของบริษัท  กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่
เหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้  โดยจัดประชุมในวันและเวลาท าการ ช่วงเวลา  08.00-16.00 น. บริเวณ
สถานที่ประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล มีการคมนาคมที่สะดวก และรวมถึงการจัดประชุมโดยผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์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 4 ชุด ได้แก่  (1) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ (4) คณะกรรมการลงทุน โดย
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อยโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
กรรมการของบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้
ว่าจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปรง่ใส  
 
การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บทบาทหนา้ที่ของประธานคณะกรรมการบรษิัทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดถ้กูแบ่งแยกไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
การถ่วงดลุอานาจและหนา้ที่ในระดบับนของบรษิทั นายกฤษณะ บญุยะชยั ประธานคณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่รบัผิดชอบ
เป็นผู้นาของคณะกรรมการบริษัทและท าให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้
สามารถบรรลภุาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ์ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการบริหารงานประจ าวนัและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธแ์ละวตัถปุระสงค์
ระยะยาวซึ่งอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท 
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คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของ
ธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน 
 

คณะกรรมการบริษัท  

ล าดับ 
ค า

น าหน้า 
ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วันเร่ิมตน้ 

1 นาย กฤษณะ  บญุยะชยั ประธานกรรมการ 25 ธันวาคม 2562 
2 นาย ชนะพนัธุ ์ พิรยิะพนัธุ ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 25 ธันวาคม 2562 
3 นาง ยพุเรศ  พิรยิะพนัธุ ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 1 พฤษภาคม 2555 
4 นาย พรเกษม  เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 20 มีนาคม 2555 
5 นาย กฤษณ ์ สจุเร กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 25 ธันวาคม 2562 
6 นางสาว ไตรทิพย ์ ศิวะกฤษณก์ลุ กรรมการอิสระ  25 ธันวาคม 2562 
7 นาย ชชัวิน  พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการอิสระ  25 ธันวาคม 2562 
8 นาย ทนธุรรม  เกียรติไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 25 ธันวาคม 2562 

 
 
(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 ( ส านักงาน คปภ.)  
รวมถึงประกาศขอ้บังคบัและ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษั ทในกรณีที่ต  าแหน่ง
กรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 
เดือน 

6.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตหน้าที ่
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4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

5) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

6) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

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

8) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ  
9) พิจารณาอนุมัติการท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ละ/หรือการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  

เว้นแต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน คปภ. 

10) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ ถือหุน้ 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/หรือบรษิัทรว่ม 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 านาจเพ่ือให้บคุคล



 แบบ 56-1 One Report ปี 2563 
 

 ส่วนที่ 2 หนา้ 5 

ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได ้ทัง้นี ้
การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ
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 กฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั และประกาศส านกังาน คปภ. ที่เก่ียวขอ้ง 

21) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจดัตัง้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้ผูแ้ทนเขา้ไป
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทร่วม เวน้แต่จะมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั หรือกรณีอื่นใด
ตามที่กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์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 คณะกรรมการจะดูแลติดตามใหบ้ริ ษัทย่อย 
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  
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ไดร้บัขอ้มลูของบริษัทย่อย และ/หรือบรษิัทร่วม ในการติดตามดแูลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน  การ
ท ารายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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 
- รายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมกีารทจุรติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบ

ควบคมุภายในของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
- ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
2) มีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่าย

ของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใตห้น้าที่ความรับ ผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ทั้งนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าว โดยไม่มี เหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานส่ิงที่พบดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก็ได ้ทัง้นี ้อ  านาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่รวมถึงอ านาจที่ท  าใหก้รรมการตรวจสอบ หรือผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหค้วามเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบคนนั้น หรือผูร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยได้ 

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



 แบบ 56-1 One Report ปี 2563 
 

 ส่วนที่ 2 หนา้ 7 

การพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
มอบหมายงานแก่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนบัสนนุงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั กฎระเบียบของ ส านกังาน คปภ. และกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริ มาณงาน
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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจ ากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

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

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
9) สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจส อบ 

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 าหนดไว ้

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 จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการม อบอ านาจช่วงที่ท  าให้
คณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ 
ส านกังาน ก.ล.ต.) ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการดงักล่าว ตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบาย และหลกัการต่างๆ ที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการบรษิัท 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 
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(4) ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้ 

1) ก าหนดนโยบาย และกรอบการประเมินและบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ 
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  
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5) ตรวจสอบและอนุมัติการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน ที่ใชว้ัดผลการด าเนินงานดา้นการ  
 ลงทุน หรือบริษัทฯ อาจใช้อุกรณ์เครื่องมือใดๆ ที่สามารถ ใช้ติดตามการด าเนินงานและตรวจสอบผล 
ประกอบการของพอรต์การลงทนุของบรษิัทฯ ได  ้

6) ด าเนินการตามความรับผิดชอบอื่นใดที่ เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมด้านการลงทุน หรือนโยบายการลงทุน  
ต่างๆ หรือเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมารลงทุน ด าเนินการเป็น  
ครัง้คราวไป 

7) รายงานผลการลงทนุของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบทกุไตรมาส 
 

(6) 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 ์และขอ้บั งคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2) บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ าวันทั่วไปของ  
บรษิัทฯ  เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงานของบรษิัทฯ ที่
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 

9) มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือด าเนินการในเรื่องใดๆแทนไดโ้ดยอยู่ใน
ขอบเขตที่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ านาจอนมุตัิ หรือระเบียบขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบรษิัทและ/
หรือ คณะกรรมการบรหิารไดก้ าหนดไว ้
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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 หรื อบุคคลที่อาจมี
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 ใหม้ีกระบวนการท่ีโปร่ งใสและชดัเจน 
เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้โดยมีการทบทวนหลกัเกณฑท์ุกปีและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิัทใหท้ราบ  
 
 
 
คณะกรรมการบริษัท 

(1) กรรมการบริษัทตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได ้ 

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยั 
ประกาศ ส านกังาน คปภ. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด  

(3) กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้เวน้แต่ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือลกูจา้ง
ของบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย และสาขาของ
บรษิัทประกนัภยัต่างประเทศที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัในราชอาณาจกัรตามกฎหมายประกัน
วินาศภัย หรือ เป็นกรรมการผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัย หรือ
บุคคลที่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยัตามกฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภยัซึ่งเป็นนายหนา้ประกนั

6.3 คุณสมบัติคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  
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วินาศภยัผูท้  าการแทนนิติบุคคลอื่นที่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยัในเวลาเดียวกัน แต่ทัง้นี ้ในการ
เป็นกรรมการดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษิัทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของ  
ส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(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 หรือมีลกัษณะเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ 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 าดับเดียวกั น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 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 านกังาน ก.ล.ต. 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิ จการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
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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 “กรรมการอสิระ” 
(1) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  
(2) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  
(3) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่สามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่ าง

นอ้ย 1 ท่านที่มีความรู ้และประสบการณเ์พียงพอเพื่อท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
(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 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง ดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎบตัรนี ้ 
4) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือมี

ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อ
หุน้ตามที่ก าหนดไวพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกาศของ
ส านกังานก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังาน คปภ. ที่เก่ียวขอ้ง 

5) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ (ส าหรบักรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
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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 ้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวตอ้งไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการของบริษัทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของ  ส านักงานก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(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  

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

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

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 
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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 ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์ 

(2) กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย ประกาศส านักงาน  คปภ. และ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการบรหิารความเส่ียง สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงให้
บรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค  ์

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

(5) ในกรณีที่กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการบริษัทดว้ย กรรมการบริหารความเส่ียงท่านนั้นสามารถด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้เวน้แต่ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือลกูจา้งขอ งบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาต
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
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 ้
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1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงตามที่ก าหนดในกฎบตัรนี ้ 
4) กรณีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แลว้ต่อมาขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บั
ความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไวพ้ระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต.ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยประกัน
วินาศภยั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังาน คปภ. ที่เก่ียวขอ้ง  

5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง (ส าหรับกรณีมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการที่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง) 

6) กรณีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แลว้ต่อมาที่ ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
(ส าหรบักรณีมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุ้ น
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

7) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท   
(4) กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผล

นบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท หรือวนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลาออก ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัหลงั 
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ลาออกหรือพน้จากต าแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบก าหนดวาระ 
ให้คณะกรรมการบริษัท ด าเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ภายหลังจากที่แต่งตั้ง
กรรมการบรหิารความเส่ียงรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  

 
คณะกรรมการลงทุน 

(1) กรรมการลงทุนตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท และมีความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณเ์ก่ียวกบัการบรหิารการลงทนุ การบรหิารความเส่ียง หรือการวิเคราะหห์ลกัทรพัย์ 

(2) กรรมการลงทุนตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย ประกาศส านักงาน  คปภ. และกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการลงทุน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการลงทุนใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

 
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 ้
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1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงตามที่ก าหนดในกฎบตัรนี ้ 
4) กรณีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แลว้ต่อมาขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัหรือมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั 
หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังาน คปภ. ที่เก่ียวขอ้ง  

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

(1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธรุกจิ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดักฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

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

 
 

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

การแต่งตัง้เป็นกรรมการมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 
 

ใหเ้ป็นไปตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหใ้ชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

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

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

กรรมการ ก็ไดใ้นกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

(2.3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัตดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผู้ ออก
เสียงชีข้าด 

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

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบรษิัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบ
ดว้ยก็ได ้

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

(6) บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเขา้รบั
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศใหท้ราบบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั 
ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวตัิบุ คคลที่สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
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
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ส านักงาน ก.ล.ต.จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยประกนัวินาศภยั
หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ 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/หรือบริษัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิัทฯ ดงันี ้ 
(1) คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ติดตามและก ากับดแูลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิัทย่อยและ/

หรือบริษัทร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ กฎหมายว่าดว้ย
ประกันวินาศภัย และประกาศส านักงาน คปภ. รวมทั้งกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบั
กฎหมายอื่น  

(2) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่แต่งตัง้ผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่าง
น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีระเบียบปฏิบัติหรือ
ขอ้ก าหนดที่ท  าใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูแ้ทนที่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทฯ ย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมนัน้ไวอ้ย่างชดัเจนและก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูแ้ทนที่มีผลใหก้ารพิจารณา
ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริ ษัทร่วมในเรื่องส าคัญ
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน เวน้แต่จะมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไข
การรว่มทนุกบัภาครฐั หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน หรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะก าหนด ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทย่อย
และ/หรือบรษิัทรว่ม ขา้งตน้ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต.  ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทฯ  และตอ้งเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ ส านกังาน คปภ. ดว้ย 

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ด  าเนินการให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความ
เส่ียง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ และรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของบริ ษัท
ย่อยและ/หรือบรษิัทรว่มจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบรษิัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าดว้ยประกันวินาศภัย และ
ประกาศส านกังาน คปภ. ไดอ้ย่างแทจ้ริงและต่อเนื่อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีหนา้ที่ในการติดตามดแูล
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ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่
กฎหมายก าหนด 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญต่อตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. และนักลงทุนทั่วไป เช่น ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วม รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนัยส าคญั และรายการอื่นใดที่ส  าคญัซึ่งมิไดเ้ป็นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็นตน้ ทั้งนี ้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวจะตอ้งใหข้อ้มูลเพียงพอ 
ครบถว้นถกูตอ้ง และภายในระยะเวลาที่บรษิัทฯ ก าหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

(5) ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนักับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการเก่ียวกบั
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศข องคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตอ้ง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนั้นๆ ก่อนเขา้ท ารายการดงักล่าวโดย
อนุโลม โดยบริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิ ธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดเช่นเดียวกับกรณีที่
บรษิัทฯ เป็นผูท้  ารายการดงักล่าวเอง 
ทัง้นี ้ในกรณีที่รายการประเภทดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือปร ะกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งนัน้ ใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการ
เทียบกบังบการเงินรวมของบรษิัทฯ 

(6) การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การ
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่ องดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัด
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 
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(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในทุกเรื่อง มุ่งเนน้ที่จะคุม้ครองผลประโยชนแ์ละรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิการเป็นเจา้ของ
บรษิัท จึงใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผุถื้อหุน้ ยึดมั่นในการด าเนินการธุรกิจอย่างถกูตอ้งและมีจรยิธรรมต่อผูถื้ อหุน้ โดย
ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั มีการรายงานขอ้มลูข่าวสารที่ส  าคญัและเป็นประโยชนต์่อผู้
ถือหุน้ทกุรายทราบอย่างสม ่าเสมอ เท่าเทียมกนั ครบถว้นตามความเป็นจรงิของบรษิัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และส่งเสิรมใหผู้ถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหม้ีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเรื่องส าคญั รวมทัง้รบัทราบการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบรษิัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดี
ของผูถื้อหุน้ในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัทตลอดจนมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนิน
ธุรกิจบนพืน้ฐานของความซื่อสตัยส์ุจริตและจริยธรรมอนัดีงาม และติดตามการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหาร โดยจัดใหม้ีมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนส่์วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บรหิารเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และไม่กระท าการใดอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผุถื้อหุน้  
 

(2) การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
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

6.5 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
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และโยกยา้ยผูบ้รหิารหรือพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าการดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของผูบ้ริหารหรือพนักงาน รวมถึง ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานโดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารหรือพนกังานอย่างเครง่ครดั  

 
คู่คา้ / ลูกคา้ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบัติต่อคู่คา้ของบริษัทอย่างเสมอภาค บริการดว้ยความซื่อสัตย ์ยุติธรรม โดยการ
ด าเนินการใดๆ ตอ้งค านึงถึงชื่อเสียงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏิบตัิที่ส  าคญัรวมทัง้
ปฏิบตัิตาพนัธะสญัญากับคู่คา้ และค านึงถึงความเสมอภาคในการด า เนินธุรกิจและผลประโยชนร์่วมกันกับคู่คา้ โดย
ตระหนกัถึงความส าคญักบัคู่คา้อนัเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท
ส าเรจ็ลลุ่วงไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทจึงปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสอมภาคบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและเคารพ
ซึ่งกนัและกนั  นอกจากนีใ้นการคดัเลือกคู่คา้ของบรษิัท จะยึดถือหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิและความเหมาะสมในดา้นอื่นๆ 
ของคู่คา้เป็นส าคัญโดยใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับคู่คา้ทุกรายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคัดเลือกตลดจนเปิด
โอกาสใหคู้่คา้รายใหม่สามารถเขา้มาร่วมงาน ทัง้นี ้บริษัทส่งเสริมไม่ใหม้ีการเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม
สจุรติในทางการคา้ใหก้บัคู่คา้และบรษิัทมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจและใหค้วามมั่นใจแก่ลกูคา้ของบรษิัท เพื่อให้
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 และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรกั าส่ิงแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกบริษัทใหแ้ก่บ
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 ากับดูแลการ ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญักับการเปิดเผยขอ้มลูที่มี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทั่วถึง ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน และ ขอ้มลูทั่วไป ซึ่งลว้นแต่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยขอ้มลูตามที่หน่วยงานที่ควบคมุก ากับดูแลธุรกิจ
ของบรษิัทก าหนด ซึ่งไดแ้ก่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ 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 ทราบพรอ้มทั้งใหม้ีการเปิดเผยรายงานการถือครอง
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 คู่ สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติ
ภาวะดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้
รวมกันดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้  ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์”) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจ 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
มากที่สดุในนิติบุคคลนัน้ตามแบบรายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ก าหนดมายงัเลข านุการของบริษัทฯ ก่อนน า
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ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกสข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยให้
จัดท าและน าส่งภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยห์รือสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ ในกรณีที่ผูม้ีหนา้ที่รายงานเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทจดทะเบียนและภายใน 3 วนัในกรณีที่ผูม้ี
หนา้ที่รายงานมิไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียน และก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทสรุปรายงาน
การถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบเป็ น
ประจ าทกุไตรมาส 

(3) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารูห้รือ
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 ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแลว้ 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  
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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  
คู่คา้ของบริษัท หรือบุคคลใดอนัเนื่องมาจากการท างานในนามบริษัท หรือเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วม
ท าการคา้กบัลกูคา้ 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
ประโยชนข์องบริษัท ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
เช่น เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ และความสมัพนัธข์องบุคคลที่เก่ียวโยงกบันโยบายการก าหนดราคาและมลูค่าของ
รายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัรายการดงักล่าว และหา้ม
เขา้ท ารายการระหว่างกันในลกัษณะที่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหกู้ย้ืมเงิน การค า้ประกัน
สินเชื่อแก่บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทย่อยของตนเอง 
 

การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท 
หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่า
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง หรือโดยออ้มก็ตาม  
 
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 จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูล 
ผลการด าเนินงานและสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  และขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้
อย่างทั่วถึงใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มทั้งเผยแพร่มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและ  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้ประมาณ 2 เดือน ก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
เว็บไซตข์องบรษิัท www.tqr.co.th “หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ”์  
 
 



 แบบ 56-1 One Report ปี 2563 
 

 ส่วนที่ 2 หนา้ 27 

การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน  
บรษิัทไดม้ีการก าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติ เพื่อใหม้ีแนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น
ที่บริษัทจะยึดถือปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั และเพื่อใหบ้ริษัทใชเ้ป็นแนวทางในการต่อตา้นการติดสินบนและ
การทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากนี ้บรษิัทมีการก าหนดนโยบายการรบัขอ้มลูรอ้งเรียน
และเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทจากพนกังาน และผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทจะใหก้ารคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บคุคลที่
แจง้ขอ้มลู หรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 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 

ทั้งนี ้  บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฎิบัติ ในการพิจารณาและสอบสวนข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม  
เพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม ตามนโยบาย การรบัขอ้มูลรอ้งเรียนและ
เบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัท การรอ้งเรียนจะถือเป็นความลบัและผูร้อ้งเรียนไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส  
 
มาตรการด าเนินการกับผู้กระท าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบตัิตามนโยบายและแนวปฎิบตัิใหบ้ริษัทแต่งตัง้กรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
การกระท าดังกล่าวโดยไม่ชักช้า เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทั้งนี ้
คณะกรรมการสอบสวนใหป้ระกอบดว้ย กรรมการอิสระทัง้หมดของบริษัท 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) 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบี
เอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 ของบรษิัทฯ  โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่รบัผิดชอบในการลง
นามงบการเงินของบรษิัทฯ  ดงันี ้
 

mailto:audit@tqr.co.th
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1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4906  และ/หรือ 
2. นายไพบลู ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ  
3. นางสาวสินสิร ิทงัสมบตัิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7352  
 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ เป็นผูแ้สดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ  อีกทัง้ มี
มติอนมุตัิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 เป็นเงิน 2,080,000 บาท ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใชจ้า่ย
เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าพาหนะ และอื่นๆ 

 
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 

- ไม่มี - 
 

การก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 
- ไม่มี - 

 



 บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอื่น ๆ 

 
 
 
โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการลงทุน ทัง้นี ้คณะกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แกไ้ข) รวมทั้งไม่มีลักษณะตอ้งห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัที่แกไ้ข) และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง  ทัง้นี ้โครงสรา้งการ
จดัการภายในของ บริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่  1/2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
มีรายละเอียดดงันี ้
 

โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ 
 

 
 
 
 

 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 8 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้

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

 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หรือ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์และประทับตรา
ส าคญัของบรษิัทฯ  
 

การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิัท ในปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

 ชื่อ-สกุล 
จ านวนเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

2562 2563 

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั - 8/8 

2 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ - 8/8 
3 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ 1 / 1 8/8 
4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ 1 / 1 8/8 

5 นายกฤษณ ์สจุเร - 8/8 

6 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ - 8/8 

7 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม - 8/8 

8 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ - 8/8 
 

โดยมี นางสาวจิรชัฌา รูปเล็ก  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2563 
  

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
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(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 18  มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมจี านวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

2563 
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 18  มกราคม 2564 คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ มีจ านวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้
 

 ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าร่วมประชุม /  

จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 
2563 

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 18  มกราคม 2564  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มจี านวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมประชุม /  
จ านวนการประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

2563 
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 วันที่ 18 มกราคม 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนุมัติจดัตัง้คณะกรรมการลงทุน จ านวน 6 
ท่าน มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายชนะพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์ ประธานกรรมการลงทนุ  
2 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการลงทนุ 
3 นายกฤษณ ์สจุเร กรรมการลงทนุ 
4 นางยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์ กรรมการลงทนุ 
5 นางสาวศกุล หอมสวุรรณ กรรมการลงทนุ 
6 นางสาวจไุรพร เล่ียมตระกลูพานชิ กรรมการลงทนุ 

โดยมี นางสาวศกุล  หอมสวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการลงทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
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(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน   

o คณะกรรมการบรษิัท  
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2563 ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการชดุตา่งๆ ของบรษิัทฯ ในแต่ละปี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

                                                                     รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท) (2) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
กรรมการบริหาร  

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั 30,000 20,000 - - 

2 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - - (1) 

3 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - (1) - (1) 

4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์(1) - (1) - - (1) - (1) 

5 นายกฤษณ ์สจุเร 20,000 - - - 

6 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ 20,000 25,000 - - 

7 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม 20,000 20,000 25,000 - 

8 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ 20,000 - - - 

หมายเหต ุ: (1) นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์แสดงเจตจ านงไม่ขอรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
(2) บริษัทฯ จะน าเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการลงทนุ  

 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่บรษิัทฯ จ่ายใหแ้ก่กรรมการส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ดงันี ้ 
 

                                                                     รายชื่อกรรมการ 
ค่าตอบแทน (บาท)  

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง  
กรรมการบริหาร   

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั 210,000 80,000 - - 

2 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - - (1) 

3 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์(1) - (1) - - (1) - (1) 

4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์(1) - (1) - - (1) - (1) 

5 นายกฤษณ ์สจุเร 140,000 - - - 

6 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ 140,000 100,000 - - 

7 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม 140,000 80,000 25,000 - 

8 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ 140,000 - - - 

  รวม 770,000 260,000 25,000 - 

หมายเหต ุ: (1)นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์แสดงเจตจ านงไม่ขอรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
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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 9 ท่าน มี
รายละเอียดดงันี ้
 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 
2 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Deputy CEO)  
3 นางสาวศุกล หอมสวุรรณ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบตัิการ 

4 นางสาวธีรยา พงษ์พลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานธุรกิจลกูคา้/ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ี 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อทางเลือกรูปแบบใหม่ 

5 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อทั่วไป 
6 ดร. สิทธิพร อินทวุงศ ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนนุงานพฒันาธุรกิจ  

7 นางสาวญาณิศา ชสูรอ้ยป่ิน ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อเฉพาะราย 
8 นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกลูพานิช (1) ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) /รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  

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

 (2) นางสาวสภุาพรรณ สวุรรณรตันเดช เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  

 
     ในปี 2563  บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงันี  ้

ค่าตอบแทน 
ส าหรับปี 2563 

จ านวนราย 
ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

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

9 (3) 43.95 
 

หมายเหต ุ: (1) โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไวข้องบริษัทฯ ไดแ้ก่ เงินสมทบประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งบริษัทฯ  
     ไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 25 มิถนุายน 2555 
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าโทรศพัท ์
(3) ผูบ้ริหาร 4 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีจ านวน 9 ท่าน  (นางสาวญาณิศา ชูสรอ้ยป่ิน ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
พฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อเฉพาะราย เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่  29 ตลุาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
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เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  2/2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก เป็น
เลขานกุารบรษิัท ซึ่งขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัท มีดงันี ้ 

(1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้
(1.1) ทะเบียนกรรมการ 
(1.2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ  
(1.3) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
(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 2563 บริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรท่ีเป็นพนกังานประจ า รวมทุกฝ่ายงาน 40 คน ตามล าดบั โดยบรษิัทฯ 
มีนโยบายในการจดัจา้งและบริหารจดัการบุคลากรใหม้ีความเหมาะสมกับปรมิาณงานที่อยู่ระหว่างการใหบ้ริการและที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดจ านวนพนกังานบรษิัทฯ แบ่งตามฝ่ายงานและอายงุาน ดงัต่อไปนี ้ 

 

จ านวนพนักงานแยกตามฝ่ายงานของบริษทัฯ 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค.  2563 
ผูบ้ริหาร  9 

สายงานบญัชีและการเงิน 4 

สายงานปฏิบตัิการ 15 
สายงานธุรกิจลกูคา้ 12 

รวม 40 
 

จ านวนพนักงานแยกตามอายุงานของบริษทัฯ 

อายุงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค.  2563 
นอ้ยกว่า 1 ปี 13 
มากกว่า หรือ เท่ากบั 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 10 
มากกว่า หรือ เท่ากบั 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี 12 
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อายุงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค.  2563 
มากกว่า หรือ เท่ากบั 6 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี 2 
มากกว่า หรือ เท่ากบั 8 ปี 3 

รวม 40 

 
(1) ค่าตอบแทนพนกังาน 

บรษิัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนกังานของบรษิัทฯ ในปี 2563 ดงัต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนพนักงาน 

(ล้านบาท) 
ปี 2563 

ค่าตอบแทนพนักงาน ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้(1) 

และอื่นๆ (2) 
26.58 

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 2563 บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใด 

 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบุคลากรเป็น ปัจจยัที่ส  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
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เป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมใหก้บับคุลากรตามต าแหน่งงานส่งพนกังานไปเขา้รว่มการอบรม
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการของบริษัทฯ เช่น หลกัสตูรความรูด้า้นการประกันภยัต่อพืน้ฐาน อบรม
ประกันวินาศภัยเบือ้งตน้ เป็นตน้ (ทั้งนี ้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในปีนีจ้ึงยงัไม่มีการส่งพนกังานไปอบรมภายนอก)  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังานของบรษิัทฯ ตาม
ความเหมาะสมและตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับใบอนุญาตแต่ละประเภท (ภายใตก้ารก ากับและควบคุมของ 
ส านกังาน คปภ.) 

2.2 พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานใหก้ับผูป้ฏิบตัิงานทุกระดบัตามต าแหน่ง
งานอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่กรรมการและผู้ บริหารของ 

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. ดา้นสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ์ 
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 2563 
• พิจารณาเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
• พิจารณาเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 และครัง้ที่ 2/2563 
• พิจารณาอนมุตัินโยบายส าคญัของบรษิัท 
• พิจารณากฎบตัรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย  
• พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563 
• พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี 2563 
• พิจารณาอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งองคก์รของบรษิัทฯ  
• พิจารณารบัทราบแผนการท างานเก่ียวกบัการน าบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
• พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และการน าหุ้นสามัญของบริษัทเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค ์การ

เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
• พิจารณใหค้วามเห็นชอบการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
• พิจารณาอนมุตัิขายเงินลงทนุในบรษิัท ทีคิวแอลดี จ ากดั  
• 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 
คณะกรรมการไดม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองปีละ 1 ครัง้ โดยการประเมินผลดงักล่าวเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) ทัง้คณะ 
 
โดยการประเมินไดม้ีการจัดแบ่งหัวข้อในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ ดงันี ้ 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธข์องฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาของผูบ้รหิาร 
 
ส าหรบัประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) 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 
 
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ และการประเมินคณะกรรมการชดุย่อย เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่
เห็นดว้ยอย่างมาก (ดีเยี่ยม) 
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ปี 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  8  ท่าน ไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการ 
ทัง้หมด 8 ครัง้ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ และประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 2 ครัง้ ดงันี ้ 
 

 
รายช่ือ 

 
ประเภทกรรมการ 

 
ต าแหน่ง 

การประชมุในปี 2563 
(การเขา้รว่มประชมุ) 

คณะกรรม 
การบริษัท 

สามญั 
ผูถื้อหุน้ 

วิสามญั 
ผูถื้อหุน้ 

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ 

8/8 1/1 2/2 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ กรรมการอิสระ กรรมการ 8/8 1/1 2/2 
3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการอิสระ กรรมการ 8/8 1/1 2/2 
4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ กรรมการอิสระ กรรมการ 8/8 1/1 2/2 

5 นายกฤษณ ์สจุเร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการ 8/8 1/1 2/2 
6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการ 8/8 1/1 2/2 

7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ 8/8 1/1 2/2 

8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ 8/8 1/1 2/2 
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การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล ปี 2563 
 

 รายช่ือ ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1 นายกฤษณะ บญุยะชยั กรรมการอิสระ 
ประธาน
กรรมการ 

210,000 80,000 -/- -/- 

2 นางสาวไตรทิพย ์ศิวะกฤษณก์ลุ กรรมการอิสระ 
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

140,000 100,000 -/- -/- 

3 นายชชัวิน พิพฒันโ์ชติธรรม กรรมการอิสระ 
ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

140,000 80,000 25,000 -/- 

4 นายทนธุรรม เกียรติไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 140,000 -/- -/- -/- 
5 นายกฤษณ ์สจุเร กรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร 
140,000 -/- -/- -/- 

6 นายชนะพนัธุ ์พิริยะพนัธุ ์ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

-/- -/- -/- -/- 

7 นางยพุเรศ พิริยะพนัธุ ์ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

-/- -/- -/- -/- 

8 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตัน ์ กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

-/- -/- -/- -/- 

 รวม 770,000 260,000 25,000 -/- 

 
การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
ในปี 2563 ไม่พบข้อรอ้งเรียนในกรณีเกิดการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลัก
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  
 
  



 แบบ 56-1 One Report ปี 2563 
 

ส่วนที่ 2 หนา้ 43 

การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์
รายงานการถือครองหลักทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทตามค านิยามของส านักงาน กลต. ซึ่งรวมถึง
จ านวนหลักทรพัยท์ี่ถือครองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งตามความในมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย  ์โดยการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร ทั้ งทางตรงและทางออ้ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 28  กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุ IPO แลว้ มีรายละเอียดดงันี ้
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  
 
 
 
 
บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได ้และมีกลไกการถ่วงดุลอ านาจซึ่ง
เป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทฯ มีระบบควบคมุภายในเพื่อ
ดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค ์และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน 
เพียงพอและอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์  

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมารบัผิดชอบในการก ากบัดแูลบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ ก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุกบัทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากับดแูลใหบ้ริษัทฯ มีระบบหรือกระ
บวนการจัดการความเส่ียงเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ รวมถึงมีการสนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อใหบ้รษิัทฯ เติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน และเพื่อใหบ้รษิัทฯ มีระบบก ากบัดูแล
ที่ดี 
 
ทั้งนี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริษัททุกท่านเขา้ร่วม
ประชุม ประกอบดว้ย (1) กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน และ (2) กรรมการบริษัท 
จ านวน 5 ท่าน โดยการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวคณะกรรมการไดม้ีการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ทัง้ 5 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 

1)  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
2)  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
4)  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
5)  กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 

 
ปัจจบุนั บรษิัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพรอ้มในการจดัท าแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Protection) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่จะมี
ผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่  31 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการวางแนวทาง
ดา้น PDPA ในองคก์ร ซึ่งคาดว่าแนวปฏิบตัิดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ ในเดือนเมษายน 2564 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ทัง้นีต้ามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติรบัทราบความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ใหส้ามารถป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึง

9.1 การควบคุมภายใน 
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การท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น 
คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าบรษิัทฯ มีการควบคมุภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั  
 
ความเหน็ของรายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด (“ธรรมนิติ”)  เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบและตรวจติดตามระบบ
ควบคมุภายในภาพรวมของบรษิัทฯ ตัง้แต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดการเขา้ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ
ระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ โดยผูต้รวจสอบภายในอิสระในช่วงที่ผ่านมา ดงัตารางดา้นล่าง 
 

รายงานการตรวจสอบ/สอบทานระบบควบคุมภายใน 
ช่วงเวลาทีเ่ข้าตรวจสอบ/ 

สอบทาน 
1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 ฉบบัมกราคม 2563  18 พ.ย.  2562 – 31 ม.ค. 2563 
2 รายงานการติดตามผลการปรบัปรุงกระบวนการควบคมุภายใน ฉบบัมิถนุายน 2563 11 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2563 
3 รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน  ฉบบักนัยายน 2563 14 -18 ก.ย. 2563 
4 รายงานผลการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) ฉบบัพฤศจิกายน 

2563 
14-18 ก.ย. 2563 

 
ในปี 2562 ธรรมนิติไดเ้ขา้ประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ตามขอบเขตการบริหารจดัการการ
ด าเนินงานขององคก์รเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายในภายใตแ้นวคิดของ COSO (The Committee of sponsoring 
Organizations of Tread way Commission) ซึ่งประกอบดว้ย (1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) (2) การ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) (4) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communication) และ (5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) และด าเนินการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบควบคมุภายใน ตามความเส่ียงของแต่ละกระบวนการ ทัง้หมด 9 กระบวนการไดแ้ก่ (1) การบรหิารงาน
บคุคลและเงินเดือน (2) การบรหิารบญัชีและการเงิน (3) การควบคมุทรพัยสิ์น  (4) การขายและการตลาด (5) การสนบัสนุนงาน
ขาย (6) การจดัซือ้จดัจา้ง  (7) การพฒันาผลิตภณัฑ ์(8) การควบคมุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ (9) การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และไดอ้อกรายงานผลการประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2562 ลงวันที่ 31 
มกราคม 2563 และน าเสนอผลการตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ และคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจากรายงานการประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในนั้นพบว่า 
บรษิัทฯ มีกระบวนการด าเนินการซึ่งมีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล แต่ยงัคงมีส่วนที่จะตอ้งปรบัปรุงเพิ่มเติม 
เพื่อใหร้ะบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงาน ก าหนดขัน้ตอน
การท างานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมเรียบรอ้ยแลว้ ขณะที่ผลการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการพบว่า
บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีระดบัความเส่ียงกลางและความเส่ียงระดบัต ่าเป็นส่วนใหญ่และมีขอ้แนะน าใหป้รบัปรุงการ
ด าเนินการในบางกระบวนการท างาน อาทิ กระบวนการบริหารงานบุคคลและเงินเดือน กระบวนการบัญชีและการเงิน 
กระบวนการขายและการตลาด กระบวนการสนบัสนนุการขาย กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและกระบวนการควบคมุดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 
 

 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงการด าเนินการในกระบวนการต่างๆ ตามที่ไดม้ีการระบใุนรายงานประเมินความพอเพียงและ
ประสิทธิผลของระบบควบคมุภายใน และมอบหมายใหบ้รษิัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั เขา้ท าหนา้ที่ประเมินและติดตาม
ผลความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัที่ 17 มิถนุายน 2563 เพื่อใหม้ั่นใจ
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ว่าหน่วยงานต่างๆ ขององคก์รไดด้  าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะในแต่ละกระบวนการท่ีทางผูป้ระเมินไดใ้หค้วามเห็นไปใน
รายงานตรวจสอบประจ าปี 2562 ซึ่งไดผ้ลการตรวจติดตามปรากฎผลว่า โดยส่วนใหญ่หน่วยงานผูร้บัการประเมินไดด้  าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแลว้เป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรับปรุงแก้ไขแลว้จ านวน 23 รายการจาก
ขอ้เสนอแนะที่ควรจะปรบัปรุงแกไ้ขทัง้หมดจ านวน 24 รายการ  
 
ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 14 – 18 กันยายน 2563 ธรรมนิติไดเ้ขา้ติดตามผลการแกไ้ข 1 ประเด็นคงคา้ง  ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้กป้ระเด็นดงักล่าว
เรียบรอ้ยแลว้  รวมถึง ธรรมนิติไดเ้ขา้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดม้ีการ
ใชบ้ริการระบบ Cloud – Microsoft Azure ในการรองรบัการส ารองขอ้มูลของบริษัท โดยมีการตัง้ค่าการส ารองขอ้มูลบน
ระบบ Cloud ใหม้ีการส่งขอ้มลูของระบบงานท่ีส าคญั ไปจดัเก็บไวใ้นระบบ Cloud ได ้
 
อนึ่ง ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Application) อย่างต่อเนื่อง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนัและที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของบรษิัทฯ มีการบรหิารความเส่ียงและความปลอดภยัของขอ้มลูอย่างเหมาะสม    
 
 
 
 
รายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 

ล าดับ 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์

1 นางยพุเรศ พิรยิะพนัธุ ์ - เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามในบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร  

- ภรรยาของนายชนะพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิัทฯ 
- ถือหุน้ในบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 13.304 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 

บรษิัทฯ ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2564 
2 นายอญัชลิน พรรณนิภา - ถือหุน้ของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 25.870  ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 

บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
3 นางนภสันนัท ์พรรณ

นิภา 
- ถือหุน้ของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 18.478 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ  

บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิ

รตัน ์
- เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามในบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่

ฝ่ายพฒันาธุรกิจประกนัภยัต่อทั่วไป 
- ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในสัดส่วนรอ้ยละ 8.87 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ 

บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
5 นายกฤษณ ์สจุเร - เป็นกรรมการในบรษิัทฯ 

- ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 7.391 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ 
บรษิัทฯ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 

9.2 รายการระหว่างกัน  
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ล าดับ 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์

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

- ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกั 
ในการใหบ้รกิารนายหนา้ประกนัภยั  

- ถือหุน้ในบริษัทฯ ในสัดส่วน  0.082  ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ 
วนัที่ 17 มีนาคม 2564 

- มีผูถื้อหุน้ใหญ่บางส่วนรว่มกนั โดยการถือหุน้ทางตรงและทางออ้ม คือ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
สัดส่วนการถือหุน้ของ 

TQM (ร้อยละ) 
1 บรษิัท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั (1) 50.09 
2 นายอญัชลิน พรรณนิภา 3.68 
3 นางนภสันนัท ์พรรณนิภา 2.94 

หมายเหตุ : (1) ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ คือ นายอญัชลิน พรรณนิภาถือ
หุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 66.66 และนางนภัสนันท ์พรรณนิภา ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 33.32  
(ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2563) 

 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั  
รายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 มีรายละเอียดดงันี ้
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่า  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสม / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 

นางยพุเรศ พิริยะ
พนัธุ ์

การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์  
- ก าไรจากการจ าหน่าย
รถยนต ์ 

 

 
0.63 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
เมื่อ 27 เม.ย.  2563 บริษัทฯ จ าหน่ายรถยนตข์องผูบ้ริหาร
ใหแ้ก่นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ในราคา 0.84 ล้านบาท โดยมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ณ 
วันท่ีขายเท่ากับ 0.21 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทฯ มีก าไรจาก
การจ าหน่ายทรพัยส์ิน 0.63 ลา้นบาท ทั้งนี ้ ราคาซือ้ขาย
ดงักล่าวสามารถเทียบเคียงไดก้ับราคาตลาด 

 

ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 
การท ารายการจ าหน่ายสินทรพัยข์องบริษัทฯ เป็นรายการท่ี
เกิ ดขึ ้น เฉพาะคราว และมี ราคาเข้าท ารายการ ท่ี
สมเหตสุมผล บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตสุมผล   

 



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

 

 
ส่วนที ่3 

งบการเงนิประจ าปี 2563



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงาน รวมถงึกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
บรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้ระบุเรื่อง การรบัรู้รายได้จากสญัญาบรกิาร เป็นเรื่องส าคญัในการ
ตรวจสอบและน าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 
ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้จากสญัญาบริการ 
 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.3 
(นโยบายการบญัช ีเรื่อง “การรบัรูร้ายได้”) และ
ข้อ 30 (ข้อมูลตามส่วนงาน) บริษัทมีรายได้
ค่าบริการจากการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ 
ซึ่งเป็นรายการทีใ่หญ่ทีสุ่ดในงบการเงนิคิดเป็น
จ านวน 193.98 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 99 
ของรายไดร้วม 
 

บริษัทรับรู้รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ
ภายหลังจากวันที่เริ่มกรมธรรม์หรือเมื่อการ
จดัท าประกนัภยัต่อเสรจ็สมบูรณ์หรอืไดร้บัการ
ยนืยนัแลว้ ทัง้นี้รายไดท้ีจ่ะไดร้บัขึน้อยู่กบัอตัรา
ค่านายหน้าประกันภัยต่อที่ตกลงกัน และเบี้ย
ประกนัภยัต่อตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาประกนัภยัต่อ  
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคญักับการตรวจสอบการ
รบัรู้รายได้จากการให้บริการ ณ จุดเวลาที่ได้
ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิเสรจ็สิน้ เนื่องจาก
มูลค่าของรายได้ดังกล่าวมีสาระส าคัญต่องบ
การเงิน และการรบัรู้รายได้ดงักล่าวเกี่ยวขอ้ง
กบัการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารและการตคีวาม
ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญา การ
ประมาณการรายได้ค่าบรกิารของค่าตอบแทน
ผนัแปร และจงัหวะเวลาของการเสรจ็สิน้ภาระที่
ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีผลกระทบต่อการรบัรู้รายได้
อย่างมนีัยส าคญั 
 

กระบวนการตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
การรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั ไดแ้ก่ 

1) ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการในการจดัหาการ
ประกันภัยต่อ ประเมินการออกแบบการควบคุม
ภายในทีส่ าคญัในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งและทดสอบ
ประสิทธิผลของการน าไปปฏิบตัิ โดยตรวจเอกสาร
หลกัฐานในแต่ละกระบวนการควบคุมทีส่ าคญั รวมถงึ
การสุ่มตรวจสอบสัญญาประกันภัยต่อหรือเอกสาร
การเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
เงือ่นไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายได้ 

2) วิเคราะห์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการระบุ
ภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญา โดยพจิารณาเงื่อนไข
ต่างๆของสญัญาประกันภัยต่อหรือเอกสารการเอา
ประกนัภยัต่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้

3) ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่
ผูบ้รหิารเลอืกใช้ ในการประมาณการรายไดค้่าบรกิาร
ของค่าตอบแทนผันแปร และเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิในภายหลงั 

4) วิเคราะห์จังหวะเวลาของการเสร็จสิ้นภาระที่ต้อง
ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อพิจารณาว่าการรับรู้รายได้
เ ป็นไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัทและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง 
รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

5) สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท้ีเ่กิดขึน้
ในระหว่างปีและช่วงใกลว้นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

6) ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ รวมถึงการ
วเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงอตัราค่านายหน้าประกันภัย
ต่อ เพื่อพจิารณาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของรายการ
รายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการรายงาน และเพื่อตรวจ
ความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ขา้พเจา้พบว่าการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาบรกิาร ตามขอบเขตที่
ขา้พเจ้าทดสอบ มคีวามสมเหตุสมผลตามเอกสารประกอบที่่
เกีย่วขอ้ง 

  



 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเว้นจาก
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี 
ความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักับงบการเงิน  หรือกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า 
ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั  
ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงนิ 
ทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทั 
 
  



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก  
การแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและ
ถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการ
รวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่ง
ที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  
การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของ กรรมการจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของบรษิัท ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 
 



 

ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า  ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้
เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบ  
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่าก
ทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก  
การสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
1 มนีาคม พ.ศ. 2564 



 

บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,11 102,560,360 64,535,981 95,017,647

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 4,12 30,001,000 10,000,000 5,000,203

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนื 13 50,802,570 36,505,537 45,245,183

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 1,799,471 1,270,529 2,031,680

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 185,163,401 112,312,047 147,294,713

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 14 1,500,000 1,500,000 1,500,000

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 15 - - 347,646

สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 2,788,320 6,796,521 8,344,982

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 14,894,953 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอนื 18 3,819,291 3,748,973 3,276,281

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 3,453,806 2,958,752 1,638,305

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 1,361,304 1,361,304 1,481,504

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 27,817,674 16,365,550 16,588,718

รวมสินทรพัย์ 212,981,075 128,677,597 163,883,431

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ  ______________________________

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีคา่เบยีประกนัภยัต่อและเจา้หนีอนื 4,20 63,117,993 43,473,486 68,275,042

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 21 4,441,713 609,627 1,844,774

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 11,145,704 6,658,833 9,315,257

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 5,620,470 4,266,161 4,600,038

รวมหนีสินหมนุเวียน 84,325,880 55,008,107 84,035,111

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 21 9,890,230 2,601,696 2,979,140

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 17,269,030 14,793,762 8,191,525

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 27,159,260 17,395,458 11,170,665

รวมหนีสิน 111,485,140 72,403,565 95,205,776

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 230,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั จาํนวน 75,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 23 115,000,000 7,500,000 7,500,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 170,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั จาํนวน 75,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 23 85,000,000 7,500,000 7,500,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 4,550,000 750,000 750,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,818,156 49,413,133 60,427,655

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 127,779 (1,389,101) -

รวมส่วนของเจ้าของ 101,495,935 56,274,032 68,677,655

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 212,981,075 128,677,597 163,883,431

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

(จดัประเภทใหม่)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดค้า่บรกิาร 193,981,618 129,756,408

รายไดอ้นื 2,059,856 2,730,333

รวมรายได้ 196,041,474 132,486,741

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 26 51,641,659 33,430,349

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 9,26 3,591,467 3,883,082

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 9,26 46,819,291 38,530,354

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 347,646

รวมค่าใช้จ่าย 102,052,417 76,191,431

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 93,989,057 56,295,310

ตน้ทุนทางการเงนิ (762,133) (259,107)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 93,226,924 56,036,203

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 28 (19,171,901) (12,000,725)

กาํไรสาํหรบัปี 74,055,023 44,035,478

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 22 1,896,100 (1,736,376)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 19,28 (379,220) 347,275

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 1,516,880 (1,389,101)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 75,571,903 42,646,377

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 29 1.31 2.94

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ

ผลกาํไร(ขาดทุน)

ทียงัไม่เกิดขึนจริง

จากการประมาณการ

ทุนทีออก นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

และชาํระแล้ว  - สุทธิจากภาษี สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 7,500,000 - 750,000 60,427,655 68,677,655

เงนิปันผลจา่ย 25 - - - (55,050,000) (55,050,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - (1,389,101) - 44,035,478 42,646,377

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 7,500,000 (1,389,101) 750,000 49,413,133 56,274,032

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

การเพมิหุน้สามญั 23 77,500,000 - - - 77,500,000

จดัสรรสํารองตามกฎหมาย 24 - - 3,800,000 (3,800,000) -

เงนิปันผลจา่ย 25 - - - (107,850,000) (107,850,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - 1,516,880 - 74,055,023 75,571,903

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 93,226,924 56,036,203

รายการปรบัปรุง :

คา่เสอืมราคา 16,17 6,308,727 3,655,135

คา่ตดัจําหน่าย 18 167,937 463,972

สาํรองคา่เผอืหนีสงสยัจะสญู - 3,462

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 22 4,371,368 4,865,861

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย

สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 6,455 -

กําไรจากการขายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ (629,393) (559,420)

กําไรจากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 15 (450,000) -

ดอกเบยีจา่ย 762,133 259,107

ดอกเบยีรบั (972,191) (1,604,411)

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยี - 347,646

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงใน

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน 102,791,960              63,467,555                 

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน:

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนื (14,297,033) 8,736,184

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (594,579) 822,073

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื - 120,200

เจา้หนีคา่เบยีประกนัภยัต่อและเจา้หนีอนื 4,20 19,644,507 (24,801,556)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,354,309 (333,877)

เงนิสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน 108,899,164 48,010,579

เงนิสดจ่ายคา่ดอกเบยี (762,133) (259,107)

เงนิสดรบัดอกเบยี 1,037,827 1,543,489

จา่ยภาษีเงนิได้ (15,559,303) (15,630,322)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 93,615,555 33,664,639

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 10,000,000 -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (30,001,000) (4,999,797)

เงนิสดจ่ายซอืสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 (1,600,081) (1,336,213)

เงนิสดจ่ายซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 (238,255) (936,664)

เงนิสดรบัจากการขายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 15 450,000 -

เงนิสดรบัจากการขายสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 841,122 303,872

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (20,548,214) (6,968,802)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยชําระหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (4,692,962) (2,127,503)

จา่ยเงนิปันผล 25 (107,850,000) (55,050,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 23 77,500,000 -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (35,042,962)              (57,177,503)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 38,024,379 (30,481,666)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ ต้นปี 4,11 64,535,981 95,017,647

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สินปี 4,11 102,560,360 64,535,981

ยอดคงเหลือของรายการทีไม่ใช่เงินสด

ซอืยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่า 16,17 - 1,607,936

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 15,813,582 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บรษิัทจดทะเบยีนแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากดักบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เมอืวนัท ี18 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ดงันัน บรษิทัจงึเปลยีนชอืจาก บรษิทั ท ีควิ อาร ์จาํกดั เป็น บรษิทั ท ีควิ อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั ท ีควิ อาร ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) จดัตงัขนึในประเทศไทย และมทีอียู่ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี  

 

เลขท ี46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชนั 8 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นนายหน้าประกนัภยัต่อ 

 

งบการเงนินีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี1 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิไดจ้ดัทาํขนึโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ตามทอีธบิายใน

นโยบายการบญัช ี

 

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที

สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารซึงจดัทําขนึตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองบรษิัทไปถือปฏิบตั ิ

กิจการเปิดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรอื ความซับซ้อน หรอืเกยีวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีมี

นัยสาํคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุ 8 

 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขนึจากงบการเงนิตามกฎหมายทเีป็นภาษาไทย ในกรณีทมีเีนือความขดัแยง้กนัหรอื

มกีารตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเกยีวข้องและมีผลกระทบทีมีนัยสาํคญัต่อบริษทั 

 

ก) เครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทเีกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิมดีงันี 

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี32 การแสดงรายการเครืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี7 การเปิดเผยขอ้มลูเครอืงมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 เครอืงมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงาน การป้องกนัความเสยีงของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ทางการเงนิฉบบัท ี16    ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงาน การชาํระหนีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

   ทางการเงนิฉบบัท ี19  

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิไดก้ําหนดหลกัการใหม่ในการจดั

ประเภทและการวดัมลูค่าของเครอืงมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏบิตัสิาํหรบัการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละ

หนีสินทางการเงนิ และให้ทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตัิการบญัชีป้องกันความเสียงเพือลด

ผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรูร้ายการระหว่างรายการทถีูกป้องกนัความเสยีงและเครอืงมอื

ป้องกันความเสยีง (Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบตัิในรายละเอียดเกียวกบัการจดัประเภท

เครอืงมอืทางการเงนิทอีอกโดยกจิการว่าเป็นหนีสนิหรอืทุน และกําหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบั

เครอืงมอืทางการเงนิและความเสยีงทเีกยีวขอ้งในรายละเอยีด 

 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน กจิการต้องพจิารณาจากทงั ก) โมเดล

ธุรกจิสําหรบัการถอืสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงอืนไขของ

การเป็นเงนิต้นและดอกเบยี (SPPI) หรอืไม่ ซงึการจดัประเภทนันจะมผีลต่อการวดัมูลค่าของรายการ

สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ย หลกัการใหม่ยงัรวมถงึการพจิารณาค่าเผอืผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

ทางการเงนิรวมทงัสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา ซงึกจิการจะตอ้งพจิารณารบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่า

จะเกดิขนึ ณ วนัทรีบัรูร้ายการเรมิแรก  

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกียวกบัเครอืงมอืทาง

การเงนิมาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบไม่มนัียสําคญัต่อการรบัรูแ้ละการวดัมูลค่ารายการ แต่มผีลกระทบต่อ

บรษิทัในเรอืงของการจดัประเภทและการเปิดเผยขอ้มลูของเครอืงมอืทางการเงนิ  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 เรอืง สญัญาเช่า ส่งผลใหบ้รษิทัในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า

เกอืบทงัหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่า

การเงินอีกต่อไป บรษิัทต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธกิารใช ้และหนีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่า

ระยะสนัและสญัญาเช่าซึงสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํา  
 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่

มาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทเีกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้น 

หมายเหตุ 4 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม

ในหรอืหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเกียวขอ้งและมีผลกระทบอย่างไมม่ีสาระสาํคญัต่อบริษทั 
 

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบ ับที 12 เรือง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้

ผลกระทบทางภาษีเงนิได้ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ให้รบัรูภ้าษีเงนิได้โดยใหส้อดคล้องกบัการรบัรู้

รายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีททีาํใหเ้กดิกําไรทนํีามาจดัสรรเงนิปันผล  
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ 

การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์) ได้อธบิายให้ชัดเจนเกียวกบัวธิีการบญัชี

สําหรบักรณีทมีีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ของโครงการ

ผลประโยชน์ทกีําหนดไว้ โดยเมอืการเปลยีนแปลงโครงการได้เกิดขึน บรษิัทจะต้องใช้ขอ้สมมตทิีเป็น

ปัจจุบนั ณ วนัทีทมีีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการ

คํานวณต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบียสุทธสิําหรบัระยะเวลาทเีหลอืของรอบระยะเวลารายงาน

ภายหลงัการเปลยีนแปลงดงักล่าว 
 

ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 23 เรือง ความไม่แน่นอนเกียวกบัวิธีการ

ทางภาษีเงินได ้ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดั

บญัชแีละสนิทรพัย์และหนีสนิภาษีเงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทมีีความไม่แน่นอนเกียวกบัวธิกีารทาง

ภาษีเงนิได ้ในเรอืงดงัต่อไปนี 

- บรษิัทต้องสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีทีมีความไม่แน่นอน และมี

ความรูเ้กยีวกบัขอ้มูลทเีกยีวขอ้งทงัหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มา

เป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากบรษิัทสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทหีน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวธิกีารทาง

ภาษีทมีีความไม่แน่นอน กจิการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบญัชี

ภาษีเงนิไดด้ว้ย 

- บรษิัทต้องประเมนิการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมอืขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ทเีคย

อ้างองิในการใช้ ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมีการเปลยีนแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทส่ีงผลกระทบต่อ

การใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 
 

บรษิัทไดนํ้ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ผู้บรหิารได้ประเมินและ

พจิารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นไม่มผีลกระทบทมีนัียสาํคญัต่อบรษิทั 
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงทีมีผลบงัคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเกียวข้องและมีผลกระทบทีมีนัยสาํคญั

ต่อบริษทั 

 

ก) การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิมเติม

หลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใินเรอืงต่อไปนี 

- การวดัมลูค่า ซึงรวมถงึปัจจยัทตีอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

- เรอืงกจิการทเีสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบดว้ยกจิการ

มากกว่า 1 แห่ง ซงึไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ 

 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงคํานิยามของสินทรพัย์และหนีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และ

หนีสนิในงบการเงนิ รวมทงัไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขนึถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารใน

การดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการ

วดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทันํากรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทมีผีลบงัคบัใช ้โดยผลกระทบทเีกดิจากการนํากรอบแนวคดิฉบบัดงักล่าวได้

อธบิายไวใ้นหมายเหตุ 4 

 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกันกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึงการนําความมสีาระสําคญัไป

ประยุกตไ์ดช้ดัเจนขนึในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี1 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทักําลงัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 
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ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 (TFRS 16) เรือง สัญญาเช่า  

เกยีวกบัการผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีทผีูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-

19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทจีะไม่ประเมนิว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลยีนแปลงเงอืนไข

สญัญาเช่า (Lease modification) สําหรบัการลดหรอืการงดเว้นการจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัท ี1 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดงักล่าวต้องนํามาถือ

ปฏบิตัิกบังบการเงนิประจําปีทเีรมิในหรอืหลงัวนัท ี1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ทงันี กิจการสามารถ

ถอืปฏบิตักิ่อนวนัทมีผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

ทงันีบริษัทเลือกทีจะไม่นําการผ่อนปรนดังกล่าวมาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานปี

ปัจจุบนั 

 

4 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครงัแรก 

 

หมายเหตุนีอธบิายถงึผลกระทบจากการทบีรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี32 (TAS 32) เรอืง การแสดงรายการ

เครอืงมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี7 (TFRS 7) เรอืง และการเปิดเผยขอ้มูลเครอืงมอืทาง

การเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 (TFRS 9) เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัท ี16 (TFRS 16) เรอืง สญัญาเช่า และการปรบัปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน มาถือปฏิบัติเป็นครงัแรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ทีนํามาถือปฏิบัติตังแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุ 5.5, 5.6 และ 5.10 

 

บรษิทัไดนํ้านโยบายการบญัชใีหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัติงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสม

จากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified 

retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ ดงันัน การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงทเีกิดจาก 

การเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาใชเ้ป็นครงัแรกทมีตี่องบแสดงฐานะการเงนิ เป็นดงันี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมาย

เหตุ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

บาท 

TFRS 9 

และ TAS 32 

บาท 

 

TFRS 16 

บาท 

 

กรอบแนวคิด 

บาท 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

บาท 

       

สินทรพัย ์       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ค 52,689,356 - - 11,846,625 64,535,981 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ก - 

 

10,000,000 

 

- 

 

- 10,000,000 

เงนิลงทุนระยะสนั ก 10,000,000 (10,000,000) - - - 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ ค 255,436,369 - - (255,436,369) - 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ ข 6,796,521 - (3,319,697) - 3,476,824 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธ ิ ข - - 14,707,962 - 14,707,962 

หนีสิน       

หนสีนิตามสญัญาเช่า ข 3,211,323 - 11,388,265 - 14,599,588 

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัต่อและ       

   เจา้หนีอนื ค 287,063,230 - - (243,589,744) 43,473,486 

 

หมายเหตุ 

ก) การจดัประเภทของเครอืงมือทางการเงนิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทเีกียวกับ

เครอืงมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 4.1) 

ข) การรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 4.2) 

ค) การนํากรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตั ิและนโยบายการบญัชทีเีปลยีนแปลงไป 

(หมายเหตุ 4.3) 
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4.1 เครืองมือทางการเงิน 

 

ก) การจดัประเภทของเครืองมือทางการเงินจากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัทถีอืปฏิบตั ิTFRS 9 เป็นครงัแรก) การวดัมูลค่าและมูลค่าตามบญัชี

ของสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถสรุปไดด้งันี  

 
 ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 

 ตามที 

รายงานไว้เดิม 

(ตาม TAS 105) 

ตามที 

ปรบัปรุงใหม่ 

(ตาม TFRS 9) 

ตามที 

รายงาน 

ไว้เดิม 

ตามที 

ปรบัปรุงใหม่ 

ผลต่าง 

 

สินทรพัยท์างการเงิน      

เงนิลงทุนระยะสนั ราคาทุนตดัจําหน่าย ราคาทุนตดัจําหน่าย 10,000,000 10,000,000 - 

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทรายการเครอืงมอืทางการเงนิใหม่ดงันี 

 

 

เงินลงทุน 

ระยะสนั 

บาท 

สินทรพัยท์าง

การเงินทีวดั

มลูค่าด้วยวิธี

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

   (ตามทีรายงานไว้เดิม) 

10,000,000 - 

การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนระยะสนัเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ   

   ทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 

 

(10,000,000) 

 

10,000,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จากการนํา 

   TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

 

- 

 

10,000,000 

 

การจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุนระยะสนัเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

เงนิฝากประจําทมีรีะยะเวลาครบกําหนดเกนิ 3 เดอืน ซงึเดมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงนิลงทุนระยะสนั ถูกจดั

ประเภทใหม่เป็นสินทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย เนืองจากบรษิัทตงัใจทจีะถอื

เงนิลงทุนนีไว้จนครบกําหนดเพือรบักระแสเงินสดตามสญัญา ไม่มีผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชี

ระหว่างมูลค่าตามทีแสดงไวเ้ดมิกบัมูลคา่หลงัจากจดัประเภทใหม่ และบรษิัทไม่มคี่าเผอืผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว 
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ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

บรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทเีขา้เงอืนไขทตี้องพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ดงันี 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

 รายไดค่้าบรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนื  

 

ทงันีผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าว ไม่เป็นจํานวนเงนิทมีสีาระสาํคญั 

 

รายไดค่้าบรกิารคา้งรบั 

 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามวธิอีย่างงา่ย (Simplified approach) ในการวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาด

ว่าจะเกดิขนึตลอดอายุของรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ผู้บรหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนีตามระยะเวลาทเีกิน

กําหนดชําระ อตัราขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชําระในอดีต 

ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทงัขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทอีาจมผีลกระทบ

ต่อการจ่ายชาํระของลูกหนี  

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไม่มผีลขาดทุนจากรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั  

 

ทงันี สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจาก 

COVID-19 ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ โดยเลือกทีจะไม่นําข้อมูลทีมีการคาดการณ์ไป 

ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะ

เกิดขนึของรายได้ค่าบริการค้างรบั ซึงบริษัทเลือกใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณ สําหรบัรายได้

ค่าบรกิารคา้งรบั วดัมูลค่าโดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร

ในการประมาณการผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ 
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4.2 สญัญาเช่า 

 

บรษิัทได้นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรู้หนีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทไีดเ้คยถูกจดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี17 (TAS 17) เรอืง สญัญาเช่า สาํหรบั

สญัญาเช่า อาคารทมีอีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทงันี หนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 

มาถือปฏิบตัิดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของหนีสนิทจีะต้องชําระ คดิลดด้วยอตัรากู้ยมืส่วนเพมิ  

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิมถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีบริษัทนํามาใช้ใน 

การคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 5.06 

 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชท้เีป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์สมอืนหนึงว่าบรษิทัไดนํ้า TFRS 16 มาถอื

ปฏบิตัติงัแต่วนัเรมิต้นสญัญาเช่านัน และบรษิัทรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชด้ว้ยจํานวนเดยีวกบัหนีสนิตาม

สญัญาเช่า ทงันี บรษิัทไม่มสีญัญาเช่าทเีป็นสญัญาทสีรา้งภาระทตี้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธ ิ

การใช ้ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก 

 

สําหรบัสญัญาเช่าทเีดมิบรษิทัได้รบัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์

ตามสญัญาเช่าการเงนิและหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก โดยจดั

ประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่า ทงันี บรษิทัจะเรมินําขอ้กําหนดของการรบัรู้

รายการภายใต้ TFRS 16 มาถอืปฏบิตักิบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัทถีอืปฏบิตัคิรงัแรก  

 

 บาท 

  

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทไีดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 4,197,354 

   หกั  ผลกระทบจากอตัราดอกเบยีการกูย้มืส่วนเพมิของผูเ้ช่าณ วนัทนํีาใชเ้ป็นครงัแรก (1,385,304) 

   บวก  หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทไีดร้บัรู้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 3,211,323 

   บวก(หกั)  รายการปรบัปรุงทเีกยีวขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิสญัญาเช่า 8,576,215 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 14,599,588 

  

หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทหีมุนเวยีน 2,903,320 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทไีม่หมุนเวยีน 11,696,268 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิบีรษิทัเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครงัแรกนันกบัสญัญาเช่าทบีรษิทัมอียู่ก่อนวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

บรษิทัไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี 

 

- ใช้อตัราคดิลดอตัราเดยีวสําหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัย์อ้างอิงทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัอย่าง

สมเหตุสมผล 

- พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทสีร้างภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถือ

ปฏบิตั ิ

- ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทมีอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัท ี1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่าระยะสนั 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเรมิแรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

- ใช้ขอ้เท็จจรงิททีราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทสีญัญาให้สทิธิเลอืกขยาย

อายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 

- เลือกทีจะไม่พิจารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เข้าเงือนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่  

โดยยดึตามการพิจารณาของมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื 

TAS 17 และ TFRIC 4 เรอืง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

 

4.3 การนํากรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ และนโยบายการบญัชีที

เปลียนแปลงไป 

 

บรษิัทไดนํ้ากรอบแนวคดิสําหรบัการรายงานทางการเงนิใหม่ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชที ี48/2563 

ลงวนัท ี17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ซงึจะมผีลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีเีรมิต้นในหรอืหลงั

วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทมีผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีเีรมิในวนัท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 และทําการปรบัปรุงงบการเงนิสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 และ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทนํีามาแสดงเปรยีบเทยีบ 

 

กรอบแนวคดิสาํหรบัการรายงานทางการเงนิใหม่กําหนดว่าในกรณีทตีวัการใหต้วัแทนกระทาํการในนาม

ของตวัการและเพอืประโยชน์ของตวัการ แมว้่าทรพัยากรเชงิเศรษฐกจินันจะอยู่ในความดูแลของตวัแทน 

ทรพัยากรเชงิเศรษฐกจินันไม่ใช่สนิทรพัยข์องตวัแทน แมว้่าตวัแทนจะมภีาระผูกผนัในการโอนทรพัยากร

เชิงเศรษฐกิจทีตัวการควบคุมให้กับบุคคลทีสาม ภาระผูกผันนันก็ไม่ใช่หนีสินของตัวแทน เพราะ

ทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิทจีะโอนไปเป็นทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของตวัการไม่ใช่ของตวัแทน 
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ผลกระทบของการปรบัปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการนํากรอบแนวคิดสําหรบัการ

รายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบตัเิป็นครงัแรก ทําให้บรษิัทปรบัปรุงรายการสนิทรพัย์ทเีป็นเงนิฝาก

ธนาคารสําหรบัเบียประกันภัยต่อหรอืสินไหมรอนําส่งแก่บรษิัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อ  

ทบีรษิทัไม่สามารถนําไปใชห้รอืหาประโยชน์ หรอื หกัค่าใชจ้่ายใดๆ ตามทรีะบุไวใ้นสญัญานายหน้า และ

ปรบัปรุงรายการหนีสนิทเีกยีวขอ้งกบัเงนิรอนําส่งในงบการเงนิ โดยผลกระทบทมีตี่อสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ

ของบรษิทัมดีงันี 

 

 ตามที 

รายงานไว้เดิม 

รายการ

ปรบัปรงุ 

ตามที 

ปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562    

    

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวยีน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 88,986,736 6,030,911 95,017,647 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้ 97,551,787 (97,551,787) - 

    

หนีสิน    

หนีสินหมุนเวียน    

เจา้หนคี่าเบยีประกนัภยัต่อและเจา้หนีอนื 159,795,918 (91,520,876) 68,275,042 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

    

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวยีน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52,689,356 11,846,625 64,535,981 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใช ้ 255,436,369 (255,436,369) - 
    

หนีสิน    

หนีสินหมุนเวียน    

เจา้หนคี่าเบยีประกนัภยัต่อและเจา้หนีอนื 287,063,230 (243,589,744) 43,473,486 
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5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) 

 

บรษิทัร่วม 

 

บรษิัทร่วมเป็นกจิการทบีรษิทัมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัมอํีานาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม เงนิ

ลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิ 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิส่ีวนไดเ้สยี 

 

การบนัทกึเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี 

 

บรษิทัรบัรูเ้งนิลงทนุเมอืเรมิแรกดว้ยราคาทุน ซึงประกอบดว้ยเงนิทจี่ายซอืรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน 

 

บรษิัทจะรบัรู้มูลค่าภายหลังวนัทีได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผู้ได้รบั 

การลงทุนตามสดัส่วนทีผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของ 

การเปลยีนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

 

เมอืส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมมมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการใน

บรษิทัร่วมนันซงึรวมถงึส่วนได้เสยีระยะยาวอืน บรษิทัจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนทเีกนิกว่าส่วนไดเ้สยีในบรษิัท

ร่วมนัน เวน้แต่บรษิทัมภีาระผกูพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพอืชาํระภาระผูกพนัแทนบรษิทัร่วม 

 

การเปลยีนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 

ถา้สดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมลดลง แต่บรษิทัยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุมร่วม 

กําไรหรอืขาดทุนทเีคยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืเฉพาะส่วนทีลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมจะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมือบรษิัทสูญเสียการมอีิทธพิลอย่างมีนัยสําคัญในเงนิลงทุนนัน เงนิลงทุนทเีหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วย

มูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างทเีกิดขนึจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่า

เรมิแรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทเีหลอือยู่เป็นสนิทรพัยท์าง

การเงนิ 
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5.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

สกุลเงนิทใีชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิทใีชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซงึเป็นสกุลเงนิทใีชใ้นการดําเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงนิทใีชนํ้าเสนอ

งบการเงนิของบรษิัท 

 

รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการทีเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน  

ณ วนัทเีกดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจาก 

การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทางการเงนิดว้ยอตัราแลกเปลยีน ณ วนัสนิปี ไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมือมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่ เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลยีนทงัหมดของกําไรหรอืขาดทุนนันจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืดว้ย ในทาง

ตรงขา้มการรบัรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปลยีนทงัหมดของกําไรหรอืขาดทุนนันจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

5.3 การรบัรู้รายได้ 

 

(ก) รายไดค้่านายหน้าประกนัภยัต่อ 

 

รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อรบัรู้เป็นรายได้ภายหลังจากวันทีเริมกรมธรรม์หรือเมือการจัดทํา

ประกันภยัต่อเสร็จสมบูรณ์หรือได้รบัการยนืยนัแล้ว ในกรณีทมีคีวามคาดหวงัเกียวกบัขอ้กําหนดการ

บรกิารในอนาคต องค์ประกอบของรายได้ทเีกียวขอ้งกบักรมธรรม์จะถูกทยอยรบัรูเ้พอืครอบคลุมภาระ

ผกูพนัตามสญัญาทเีกยีวขอ้ง 

 

(ข) ดอกเบยีและเงนิปันผลรบั 

 

ดอกเบยีถอืเป็นรายไดต้ามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ เงนิปันผลรบัถอืเป็นรายไดเ้มอืบรษิทัมสีทิธใินการรบั

เงนิปันผล 
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5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมอืทวงถาม เงนิลงทุน

ระยะสนัอนืทมีสีภาพคล่องสูงซงึมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทไีดม้า และไม่มขีอ้จํากดัในการเบกิใช ้

 

5.5 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย หมายถึง เงนิฝากประจาํ ตวัแลกเงนิและตวัสญัญา

ใชเ้งนิทอีอกโดยสถาบนัการเงนิทมีกีําหนดจ่ายคนืเกนิกว่า 3 เดอืนนับจากวนัทไีดม้า เงนิฝากประจาํ ตวัแลกเงนิ

และตวัสญัญาใช้เงนิทีออกโดยสถาบนัการเงินทมีีวนัครบกําหนดภายใน 3 เดอืน แต่บรษิัทมคีวามตงัใจจะถือ

ต่อไปเกนิกว่า 3 เดอืน 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ โดยรวม

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทเีป็นตราสารหนีทวีดัมูลค่า

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย ซงึวธิกีารวดัมลูค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน ขนึอยู่กบัว่ามกีารเพมิขนึของความ

เสยีงด้านเครดิตของสินทรพัย์หรือไม่ บรษิัทพิจารณาการเปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสนิทรพัย์ทาง

การเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะกําหนดวธิกีารวดัค่าเผอืการด้อยค่าและการคํานวณวธิดีอกเบยีที

แทจ้รงิทแีตกต่างกนัไป ไดแ้ก ่

 

- ระดบัท ี1 หากความเสยีงดา้นเครดติของเครอืงมอืทางการเงนิไม่เพมิขนึอย่างมนีัยสําคญันับตงัแต่การรบัรู้

รายการเมอืเรมิแรก ค่าเผอืผลขาดทุนของเครอืงมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบัผล

ขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัท ี2 หากความเสยีงด้านเครดติของเครอืงมอืทางการเงนิเพมิขนึอย่างมีนัยสําคญันับตงัแต่การรบัรู้

รายการเมอืแรกเรมิ ค่าเผอืผลขาดทุนของเครอืงมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบัผล

ขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึตลอดอายุ 

- ระดบัท ี3 เมอืสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงอืนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทมีกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผอื

ผลขาดทุนของเครอืงมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะ

เกดิขนึตลอดอายุ 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดติจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 
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5.6 รายได้คา่บริการค้างรบั 

 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

รายได้ค่าบริการค้างรบัแสดงถึงจํานวนเงินทีลูกค้าจะต้องชําระซึงเกิดจากการให้บรกิารตามปกติของธุรกิจ  

ซงึรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัโดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาสนิเชอื 90-120 วนั ดงันันรายได้ค่าบรกิารคา้งรบัจงึแสดง

อยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 

บรษิทัรบัรูร้ายไดค้่าบรกิารคา้งรบัเมอืเรมิแรกดว้ยจาํนวนเงนิของสงิตอบแทนทปีราศจากเงอืนไขในการไดร้บัชาํระ  

 

การดอ้ยค่า 

 

สําหรบัรายได้ค่าบรกิารค้างรบั บรษิทัใชว้ธิอีย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าตามประมาณการ

ผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขนึ ตลอดอายุลูกหนีตงัแต่วนัทีบริษัทเรมิรบัรูร้ายได้ค่าบรกิารค้างรบั  

การดอ้ยค่าทรีบัรูต้ามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 4.1 

 

ทงันี บรษิัทเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจาก COVID-19 ทอีอกโดยสภา

วิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิัทเลอืกทจีะไม่นําขอ้มูลทมีีการคาดการณ์ไปในอนาคต 

(Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึตามวธิอีย่างง่าย 

(Simplified approach) สาํหรบัรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั แต่บรษิทัเลอืกใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี มา

ประกอบกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิาร ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึ การดอ้ยค่าที

รบัรูต้ามวธิดีงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน เป็นรายการแสดงรวมอยู่

ในรายการค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั แสดงดว้ยมูลค่าสุทธทิคีาดว่าจะไดร้บั โดยบรษิทัตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญจากจํานวนที

คาดว่าจะเรยีกเกบ็ไมไ่ดจ้ากรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั และลูกหนีอนืทงัสนิทมีอียู่โดยประมาณจากประสบการณ์ใน

การเรยีกเก็บเงนิในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี และตามสถานะปัจจุบ ันของลูกหนี ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะ

การเงนิ หนีสญูทเีกดิขนึในระหว่างปีตดัเป็นค่าใชจ้่ายทนัททีเีกดิขนึ 
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5.7 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์และค่าเสือมราคา 

 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสอืมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสม ตน้ทุนเรมิแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอนืๆ ทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัการซอืสนิทรพัยน์นั 

 

ต้นทุนทเีกิดขนึภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมอืต้นทุนนันคาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์

เชงิเศรษฐกจิในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชนิส่วนทถีูกเปลยีนแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

บรษิทัจะรบัรูต้้นทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอนื ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมอืเกดิขนึ 

 

ค่าเสอืมราคาของส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการ

ใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

 

 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 3 ปี 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 3 - 5 ปี 

เครอืงตกแต่งตดิตงัและอุปกรณ์สํานักงาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

บรษิัทไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสนิรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทเีกดิจากการจาํหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบสงิตอบแทนสุทธทิี

ไดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

 

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าตัด

จําหน่ายของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวธิีเส้นตรงตามอายุตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 - 10 ปี 
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5.9 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

 

บรษิัทไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทมีอีายุการใหป้ระโยชน์ทไีม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่า

เป็นประจําทุกปี และเมอืมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทบีง่ชว่ีาสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สาํหรบัสนิทรพัย์

อนื บรษิัทจะทดสอบการด้อยค่าเมอืมีเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทบี่งชวี่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มอืมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูล

ค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื หมายถงึ จํานวนทสีูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจาก

การใช ้ 

 

เมอืมเีหตุใหเ้ชอืว่าสาเหตุททีําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไปบรษิทัจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบั

สนิทรพัย์อนืๆ ทไีม่ใช่ค่าความนิยม 

 

5.10 สญัญาเช่า  
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สญัญาเช่า - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

บรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเมอืบรษิทัสามารถเขา้ถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าทชีาํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนีสนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบยีคงทจีากยอดหนีสนิตามสญัญาเช่าทีคง

เหลอือยู่ บรษิทัคดิคา่เสอืมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทสีนักว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และ

ระยะเวลาการเช่า 

 

บรษิทัปันส่วนสงิตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทเีป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทไีม่

เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาทปีระกอบด้วยส่วนประกอบ

ของสญัญาทีเป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทไีม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์ซึง

บริษัทเป็นผู้เช่า โดยบริษัทเลือกทีจะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็น

ส่วนประกอบทเีป็นการเช่าเท่านัน  

 

สนิทรพัย์และหนีสินตามสญัญาเช่ารบัรู้เริมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนีสนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี 

• ค่าเช่าคงท ี(รวมถงึการจ่ายชําระคงทโีดยเนือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทอี้างอิงจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซอืหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทบีรษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทบีรษิทัคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน 
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การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนีสินตามสัญญาเช่า  

หากบรษิทัมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 

บรษิทัจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบยีโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบยีโดยนัยได ้

บรษิัทจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพมิของผูเ้ช่า ซงึกค็อือตัราทสีะทอ้นถงึการกู้ยมืเพอืใหไ้ดม้าซงึสนิทรพัย์

ทมีมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซงึประกอบดว้ย 

- จาํนวนทรีบัรูเ้รมิแรกของหนีสนิตามสญัญาเช่า  

- ค่าเช่าจ่ายทไีดช้าํระก่อนเรมิ หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจงูใจทไีดร้บัตามสญัญาเช่า  

- ตน้ทุนทางตรงเรมิแรก  

- ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์ 
 

ค่าเช่าทีจ่ายตามสญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีมีมูลค่าตําจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรง 

สญัญาเช่าระยะสนัคอืสญัญาเช่าทมีอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 
 

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนืองจากสถานการณ์ 

COVID-19 บรษิทัเลอืกทจีะไม่ปฏบิตัิตาม TFRS 16 เกยีวกบัการเปลยีนแปลงสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทุก

สญัญาทีได้รบัการลดค่าเช่า แต่เลือกทีจะนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพือลดผลกระทบจาก 

COVID-19 ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหนีสนิตามสญัญาเช่าที

ครบกําหนดตามสดัส่วนทไีดร้บัส่วนลดตลอดช่วงเวลาทไีด้รบัการลดค่าเช่า และกลบัรายการค่าเสอืมราคาจาก

สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบยีจากหนีสนิตามสญัญาเช่าทรีบัรูใ้นระหว่างงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าทลีดลง 

จํานวน 191,539 บาท และ 38,787 บาทตามลําดบั โดยรบัรูผ้ลต่างทเีกดิขนึจํานวน 64,917 บาท เป็นรายการ

ในค่าใชจ้่ายในการบรหิาร แทนการปรบัปรุงมูลค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และวดัมูลค่าหนีสนิตามสญัญาเช่าจาก

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่าใหม่ 
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สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

เงนิทตีอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธจิากสงิตอบแทนจงูใจทไีดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอื

ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน 
 

การรบัรูเ้มอืเรมิแรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทเีช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนั

สุทธขิองจํานวนเงนิทตี้องจา่ยตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากว่า จํานวนเงนิทตีอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วน

ระหว่างหนีสนิและค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพอืให้ได้อตัราดอกเบยีคงทตี่อหนีสนิคงคา้ง โดยพจิารณาแยกแต่ละ

สญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใชจ่้ายทางการเงนิ ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึในกําไร

หรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า 
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5.11 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ําหรบัปีประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงินได้

จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิไดท้เีกียวขอ้งกบัรายการทรีบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือ

รายการทรีบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษทีมีผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทคีาดไดค้่อนขา้งแน่ว่า

จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสนิรอบระยะเวลาทรีายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยนืแบบแสดงรายการภาษี

เป็นปีๆ ในกรณีทกีารนํากฎหมายภาษีไปปฏบิตัิขนึอยู่กบัการตคีวาม บรษิัทจะตงัประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีที

เหมาะสมจากจาํนวนทคีาดว่าจะต้องจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มอืเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนีสนิ และราคาตาม

บญัชทีแีสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามบรษิัทจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชวัคราวที

เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี 

- การรบัรู้เรมิแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนีสนิทเีกดิจากรายการทไีม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มี

ผลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนทงัทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัวคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีบริษัทสามารถ

ควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชวัคราวและการกลบัรายการผลต่างชวัคราวมคีวามเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขนึภายในระยะเวลาทคีาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทมีผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทคีาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้

ภายในสนิรอบระยะเวลาทรีายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มอืสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดั

บญัชทีเีกยีวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิัทจะมกํีาไรทางภาษีเพยีง

พอทจีะนําจํานวนผลต่างชวัคราวนันมาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมอืกิจการมี

สทิธติามกฎหมายทจีะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสนิภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั และ

ทงัสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีกียวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ปีระเมนิ

โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซงึตงัใจจะจ่ายหนีสนิและสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธ ิ
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5.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

5.12.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั คอื ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนั

สนิรอบระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนักงาน

ปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสนิสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะ

บนัทกึหนีสนิดว้ยจํานวนทคีาดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

5.12.2 โครงการสมทบเงิน 

 

บรษิทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนสํารองเลยีงชพีตามสญัญา บรษิทัไม่มภีาระผูกพนัทตี้องจ่าย

ชาํระเพมิเตมิเมอืไดจ้า่ยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมอืถงึ

กําหนดชาํระ  

 

5.12.3 ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ

 

โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้ร ับเมือ

เกษียณอายุ โดยมกัขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทใีหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมอื

เกษยีณอายุ 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์นีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที

ประมาณการไว ้ซงึมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่าย

ในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึงเป็นสกุลเงนิเดียวกับสกุลเงิน

ประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทตีอ้งชําระภาระผกูพนั

โครงการผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในปีที

เกดิขนึ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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5.13 ประมาณการหนีสิน 

 

บรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทจีดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเนืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดตีซึงการชําระภาระผูกพนันันมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป 

และประมาณการจาํนวนทตีอ้งจ่ายได ้

 

บรษิทัจะวดัมลูค่าของจาํนวนประมาณการหนีสนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทคีาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนั การเพมิขนึของประมาณการหนีสนิเนืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบยีจ่าย 

 

5.14 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   

 

ตน้ทุนส่วนเพมิทเีกียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซือหุ้นซึงสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็น

ยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 

 

5.15 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทจี่ายไปยงัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูใ้นดา้นหนีสนิในงบการเงนิของบรษิทัในรอบระยะเวลาบญัชซีงึที

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่างกาลจะรบัรู้เมือได้รบัการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ 

 

6 การจดัการความเสียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเสียงด้านการเงิน 

 

บรษิทัมคีวามเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายในการบรหิารความเสยีงดงันี 

 

6.1.1 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

บรษิทัมคีวามเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนอนัเกยีวเนืองกบัการเป็นนายหน้าประกนัภยัต่อ โดยบรษิทัไม่ได้

ทาํสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพอืใชเ้ป็นเครอืงมอืในการบรหิารความเสยีง อย่างไรกต็าม 

ผูบ้รหิารเชอืว่าบรษิทัไม่มผีลกระทบจากความเสยีงดงักล่าวอย่างเป็นสาระสาํคญั 
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6.1.2 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 

บรษิัทมคีวามเสยีงจากอตัราดอกเบยีทสีําคญัเกียวเนืองกบัเงนิฝากธนาคารทมีดีอกเบยี สนิทรพัย์และ

หนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบียทีปรบัขนึลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบียคงท ี

ซงึใกลเ้คยีงกบัอตัราในตลาดปัจจุบนั 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สนิทรพัยแ์ละหนีสนิทางการเงนิทสีาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบยี ไดด้งันี 

 
 พ.ศ. 2563 (ล้านบาท) 

 อัตราดอกเบียคงที     

    อตัราดอกเบีย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึนลงตาม ไม่มี  ดอกเบีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบยี รวม ร้อยละต่อปี 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 103 - 103 0.05-0.75 

สินทร ัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธ ี      

   ราคาทุนตดัจําหน่าย 30 - - - - 30 0.20-0.63 

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนื - - - - 51 51 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคําประกัน 2 - - - - 2 0.20-1.95 

 32 - - 103 51 186  

        

หนีสินทางการเงิน        

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัต่อและเจา้หนีอนื - - - - 63 63 - 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 4 10 - - - 14 3.65-6.82 

 4 10 - - 63 77  

 
 พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

 อตัราดอกเบียคงที     

    อตัราดอกเบีย   อตัรา 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึนลงตาม ไมม่ ี  ดอกเบีย 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบยี รวม ร้อยละต่อปี 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 65 - 65 0.22 - 0.75 

สินทร ัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธ ี      

   ราคาทุนตดัจําหน่าย 10 - - - - 10 0.90 - 1.00 

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลูกหนอีนื - - - - 37 37 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 2 - - - - 2 1.50 - 1.95 

 12 - - 65 37 114  

        

หนีสินทางการเงิน        

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัต่อและเจา้หนีอนื - - - - 43 43 - 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - 3 - - - 3 3.65 - 6.48 

 - 3 - - 43 46  
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6.1.3 ความเสียงดา้นเครดิต 

 

ความเสยีงดา้นเครดติของบรษิทัโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิ

สดตามสญัญาของเงนิลงทุนทวีดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย รายได้ค่าบริการค้างรบัและลูกหนีอืน 

ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสยีงนีโดยการกําหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชอืทเีหมาะสม 

ดงันันบรษิัทจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสียหายทีเป็นสาระสําคัญจากการให้สนิเชอื นอกจากนีการให้

สนิเชอืของบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัเนืองจากบรษิทัมฐีานของลูกคา้ทหีลากหลาย จาํนวนเงนิสูงสุดทบีรษิทั

อาจต้องสญูเสยีจากการใหส้นิเชอืคอืมูลค่าตามบญัชขีองรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนืทแีสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

6.1.4 ความเสียงด้านสภาพคลอ่ง 

 

ผูบ้รหิารมกีารบรหิารความเสียงด้านสภาพคล่อง โดยพจิารณาสดัส่วนสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีสนิ

ทางการเงนิรบัจ่ายในแต่ละช่วงเวลาใหส้อดคล้องกบัสภาพคล่องของบรษิทั 

 

สินทรพัย์ทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้

ค่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนื ส่วนใหญ่ยงัไม่ถงึกําหนดชําระหรอืคา้งชําระไม่เกนิ 1 ปี ในขณะทเีจา้หนี

ค่าเบยีประกนัภยัต่อ มรีะยะเวลาครบกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิส่วนใหญ่ทจีะครบกําหนด

ภายใน 1 ปีมากกว่าหนีสนิทางการเงนิทจีะต้องจ่าย วนัครบกําหนดของหนีสนิทางการเงนิเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุ 21 

 

7. มูลค่ายติุธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชนัตามขอ้มลูทใีชด้งันี 

 

 ขอ้มลูระดบั 1  : มลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซอืปัจจุบนัทอี้างองิจากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครอืงมือทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึงใช้

ขอ้มูลทสีามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้

น้อยทสุีดเท่าทเีป็นไปได ้

 ขอ้มูลระดบั 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครอืงมือทางการเงนิวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึงไม่

ไดม้าจากขอ้มลูทสีงัเกตไดใ้นตลาด 

 

เนืองจากสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิัทจดัอยู่ในประเภทระยะสนั และมอีตัราดอกเบีย

ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบียในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนีสินทางการเงิน

ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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8. ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพืนฐานของ

ประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอืน ๆ ซงึรวมถงึการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทเีชอืว่ามเีหตุผลในสถานการณ์

ขณะนัน 

 

8.1  การรบัรู้รายได้ค่านายหน้าประกนัภยัต่อ 

 

การรบัรูร้ายได้ดงักล่าวเกียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารและการตีความในการระบุภาระทตี้องปฏิบตัิ

ตามสญัญา การประมาณการรายไดค้่าบรกิารของสงิตอบแทนผนัแปร และจงัหวะเวลาของการเสรจ็สนิภาระที

ตอ้งปฏบิตั ิซงึมผีลกระทบต่อการรบัรูร้ายไดอ้ย่างมนีัยสาํคญั 

 

8.2 การดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานทเีกยีวกบัความเสยีงในการผดินัดชาํระ

หนีและอตัราการขาดทุนทคีาดว่าจะเกิด บรษิัทใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมติฐานเหล่านี และพิจารณา

เลอืกปัจจยัทส่ีงผลต่อการคํานวณการด้อยค่าบนพนืฐานของขอ้มูลในอดตีของบรษิัทและสภาวะแวดล้อมทาง

ตลาดทเีกดิขนึ รวมทงัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 

8.3  ส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรบัส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และ

สนิทรพัย์ไม่มีตัวตน โดยฝ่ายบรหิารจะมีการทบทวนค่าเสอืมราคาเมืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความ

แตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ทเีสอืมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการ

ขายหรอืเลกิใช ้

 

8.4 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมือบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 

จะสามารถนําไปหกักบัผลแตกต่างชวัคราวทางภาษไีด ้บรษิทัไดค้าํนึงถงึผลประโยชน์ทางภาษใีนอนาคตและการ

วางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็นไปได้ เพอืใชใ้นการประเมนิการรบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีสมมตฐิานของ

บรษิทัเกยีวกบัความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและการคาดการณ์ถงึการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชวัคราว

ทางภาษ ีและการเปลยีนแปลงในสมมตฐิานทสีําคญัในแต่ละช่วงเวลานัน อาจทาํใหเ้กดิผลกระทบอย่างมสีาระสําคญั

ของฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทั 
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8.5 การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

 

บรษิทัพจิารณาขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดล้อมทเีกยีวขอ้งทงัหมดททีําใหเ้กดิสงิจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรบัผูเ้ช่า 

ในการใช้สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลกิสัญญาเช่าเพือกําหนดอายุสัญญาเช่า บริษัท

พจิารณาการกําหนดอายุสญัญาเช่าก็ต่อเมอืสญัญาเช่านันมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทรีะยะเวลาการเช่า

จะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  

 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ ปัจจยัหลกัทเีกียวขอ้งมากทสุีดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใช้จ่าย และสภาพ

ของสนิทรพัยท์เีช่า 

 

สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนีสนิตาม

สญัญาเช่า เนืองจากบรษิทัพจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัย์ทเีช่า และ/หรอื ข) การเปลยีนแทนสนิทรพัย์จะไม่

ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่างมสีาระสาํคญั 

 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมอืบรษิัทใช ้(หรอืไม่ใช้) สิทธหิรอืบรษิัทมภีาระผูกพนัในการใช้ (หรอืไม่ใช้

สิทธิ) การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึนเมือเกิดเหตุการณ์ทีมีนัยสําคัญหรือการ

เปลยีนแปลงของสภาพแวดล้อมทมีนัียสําคญั ซึงมผีลกระทบต่อการประเมินอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของบรษิทั 

 

8.6 การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนีสินตามสญัญาเช่า 

 

บรษิทัประเมนิอตัราดอกเบยีการกูย้มืส่วนเพมิของผูเ้ช่าดงันี 

 

- ใช้ข้อมูลทีการจดัหาเงินทุนจากบุคคลทีสามของแต่ละกิจการทีเป็นผู้เช่าและปรบัปรุงข้อมูลทีได้รบัให้

สะทอ้นกบัการเปลยีนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

8.7 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมอืเกษียณอาย ุ

 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุขนึอยู่กบัขอ้สมมติฐานหลายขอ้ ขอ้สมมติฐานทใีช้และ

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงทเีป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 22 
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9 การจดัประเภทรายการใหม ่

 

ตัวเลขทีนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการ 

ทเีปลยีนแปลงไปในงวดบญัชปัีจจบุนั บรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่สําหรบัค่าใชจ้า่ยส่งเสรมิการขาย สาํหรบัปีสนิสุด

วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหม่ดงันี 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไว้เดิม จดัประเภทใหม ่ หลงัจดัประเภทใหม ่

บาท บาท บาท 

    

- ค่าใชจ่้ายในการขาย - 3,883,082 3,883,082 

- ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 42,413,436 (3,883,082) 38,530,354 

 

10 การจดัการเงินทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนของบรษิัทนันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืองของ

บรษิทัเพอืสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ และเพอืดาํรงไวซ้งึโครงสรา้งของทุนทเีหมาะสมเพอืลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 

ในการดํารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทุนบรษิัทอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นการคนืทุนให้แก่ 

ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพอืลดภาระหนีสนิ 

 

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

  (ปรบัปรงุใหม่) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เงนิสด 27,392 44,623 

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมอืทวงถาม  102,532,968 64,491,358 

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมอืสนิกําหนดระยะเวลา 31,501,000 11,500,000 

รวมเงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ   134,061,360 76,035,981 

หกั  เงนิฝากธนาคารทมีรีะยะเวลาครบกําหนดเกนิกว่า 3 เดอืนนับ  

          แต่วนัทไีดม้า (หมายเหตุ 12) 

 

(30,001,000) 

 

(10,000,000) 

      เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั (หมายเหตุ 14) (1,500,000) (1,500,000) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 102,560,360 64,535,981 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

การจดัประเภทรายการสินทรพัย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

บรษิทัไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมอืเขา้เงอืนไข ดงัต่อไปนี 

- ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์จีะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 

- กระแสเงนิสดตามสญัญานันเขา้เงอืนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบยี 
 

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจาํหน่ายในระหว่างปีมดีงันี 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงนิฝากธนาคาร (หมายเหตุ 11) 30,001,000 10,000,000 

    รวม 30,001,000 10,000,000 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ (พ.ศ. 2562: ค่าเผอืการดอ้ยค่า) - - 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย   

สุทธ ิ 30,001,000 10,000,000 
 

เงนิฝากดงักล่าวมรีะยะเวลาครบกําหนดอยู่ท ี3-7 เดอืน (พ.ศ. 2562: 1 ปี)  
 

บรษิทัพจิารณาว่าสนิทรพัย์เหล่านีมคีวามเสยีงดา้นเครดติตําเนืองจากมคีวามเสยีงจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบัตํา 

และผูอ้อกตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิทแีขง็แรงทจีะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได ้
 

13 รายได้คา่บริการค้างรบัและลูกหนีอืน 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั - กจิการทไีม่เกยีวขอ้งกนั 53,646,645 34,770,181 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ  

          (พ.ศ. 2562: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูตาม TAS 101) (3,013,046) (3,013,046) 

รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัสุทธ ิ 50,633,599 31,757,135 

เงนิจ่ายล่วงหน้า 168,667 4,748,387 

ลูกหนีอนื 304 15 

รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนีอนืสุทธ ิ 50,802,570 36,505,537 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนีทคีา้งชําระไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั   

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 17,371,531 27,456,745 

คา้งชาํระ:   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 22,673,317 1,696,756 

   3 - 6 เดอืน 9,931,806 1,227,437 

   6 - 12 เดอืน 623,676 1,320,256 

   เกนิ 12 เดอืน 3,046,315 3,068,987 

รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 53,646,645 34,770,181 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึ (3,013,046) (3,013,046) 

รวมรายไดค่้าบรกิารคา้งรบัสุทธ ิ 50,633,599 31,757,135 

 

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สาํหรบัรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั เป็นดงันี 

 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่า 

12 เดอืน รวม 

       

มลูค่าตามบญัชขีนัตน้       

- รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 17,371,531 22,673,317 9,931,806 623,676 3,046,315 53,646,645 

ค่าเผอืผลขาดทุน - - - -   (3,013,046) (3,013,046) 

 

14   เงินฝากธนาคารทีมภีาระคาํประกนั 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัไดใ้ชเ้งนิฝากประจํา จํานวน 1.5 ล้านบาท เป็นการดํารงเงนิกองทุน 

ในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัตามทกีําหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม สรุปไดด้งัน ี

 

   สดัส่วนเงินลงทุน มลูค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดัตงัขนึใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ ประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บริษทัร่วม       

บรษิทั ทคีวิแอลด ี 

   จํากดั 

ใหค้าํแนะนําหรอื

บรกิารโดยวธิกีารใช้

สอือเิลคทรอนิกส์

ผา่นระบบเครอืข่าย

อนิเตอรเ์น็ต 

ไทย - 15 - - 

รวม     - - 

 
   สดัส่วนเงินลงทุน มลูค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

  จดัตงัขึนใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ ประเทศ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
       

บริษทัร่วม       

บรษิทั ทคีวิแอลด ี 

   จํากดั 

ใหค้าํแนะนําหรอื 

บรกิารโดยวธิกีารใช้

สอือเิลคทรอนิกส์

ผ่านระบบเครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต 

ไทย - 15 - 450,000 

รวม     - 450,000 

 

เมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบรษิัทครงัท ี6 มมีตอินุมตัิให้ขายเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม (บรษิัท  

ทคีวิแอลด ีจาํกดั) จาํนวน 4,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ทงันีบรษิทัไดร้บัเงนิในวนัท ี25 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ

บรษิทัรบัรูก้ําไรจากการขายเงนิลงทุนจาํนวน 450,000 บาท 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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16 ส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์  

 

  

เครอืงตกแต่ง 

และอปุกรณ์ อปุกรณ์   

 ส่วนปรบัปรงุอาคาร สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562      

ราคาทุน 4,648,827 4,620,193 1,283,623 8,429,790 18,982,433 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม (3,477,956) (2,420,016) (829,326) (3,910,153) (10,637,451) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,170,871 2,200,177 454,297 4,519,637 8,344,982 

      

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,170,871 2,200,177 454,297 4,519,637 8,344,982 

การซอืเพมิขนึ - 300,713 1,035,500 1,607,936 2,944,149 

ตดัจาํหน่าย - - - (837,475) (837,475) 

ค่าเสอืมราคา (700,990) (926,726) (429,605) (1,597,814) (3,655,135) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 469,881 1,574,164 1,060,192 3,692,284 6,796,521 

      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      

ราคาทุน 4,648,827 4,920,906 2,319,123 8,016,046 19,904,902 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม  (4,178,946) (3,346,742) (1,258,931) (4,323,762) (13,108,381) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 469,881 1,574,164 1,060,192 3,692,284 6,796,521 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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เครืองตกแต่ง 

และอปุกรณ์ อปุกรณ์   

 สว่นปรบัปรงุอาคาร สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4)      

ราคาทุน 4,648,827 4,920,906 2,319,123 2,509,110 14,397,966 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม (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 

      

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ(หมายเหต ุ4) 469,881 1,574,164 1,060,192 372,587 3,476,824 

การซอืเพมิขนึ 195,535 670,096 734,450 - 1,600,081 

ตดัจาํหน่าย - (6,455) - (211,729) (218,184) 

ค่าเสอืมราคา (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 วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ราคาทุน 4,844,362 5,423,009 3,053,573 - 13,320,944 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม  (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 ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

 

 พนืทีสาํนักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4)    

ราคาทนุ 11,388,265 5,506,936 16,895,201 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม - (2,187,239) (2,187,239) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 11,388,265 3,319,697 14,707,962 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ(หมายเหตุ 4) 11,388,265 3,319,697 14,707,962 

การเพมิขนึ - 3,422,733 3,422,733 

การปรบัปรุง/การจดัประเภท 1,002,584 - 1,002,584 

ค่าเสอืมราคา (2,533,038) (1,705,288) (4,238,326) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 9,857,811 5,037,142 14,894,953 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 12,390,849 8,929,669 21,320,518 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม (2,533,038) (3,892,527) (6,425,565) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,857,811 5,037,142 14,894,953 

 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไม่มคี่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งกบัสญัญาเช่าทไีมไ่ดร้วมรบัรูใ้นหนีสนิตาม

สญัญาเช่าและสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 2,487,113 1,869,159 4,356,272 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,079,991) - (1,079,991) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,407,122 1,869,159 3,276,281 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,407,122 1,869,159 3,276,281 

การซอืเพมิขนึ 189,000 747,664 936,664 

ค่าตดัจาํหน่าย (463,972) - (463,972) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,132,150 2,616,823 3,748,973 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 2,676,113 2,616,823 5,292,936 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,543,963) - (1,543,963) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,132,150 2,616,823 3,748,973 
    

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 2,676,113 2,616,823 5,292,936 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,543,963) - (1,543,963) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,132,150 2,616,823 3,748,973 

    

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,132,150 2,616,823 3,748,973 

การซอืเพมิขนึ 238,255 - 238,255 

ค่าตดัจาํหน่าย (167,937) - (167,937) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 1,202,468 2,616,823 3,819,291 
    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 2,914,368 2,616,823 5,531,191 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,711,900) - (1,711,900) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,202,468 2,616,823 3,819,291 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

 

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

   สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน - - 

   สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 3,453,806 2,958,752 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ 3,453,806 2,958,752 

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชคีํานวณจากผลแตกต่างชวัคราวตามวธิหีนีสนิ โดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 :  

รอ้ยละ 20) 

 

รายการเคลอืนไหวของภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี 

 

 

ยอดต้นปี 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

รายการทีรบัรู้

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายการทีรบัรู้

ในกาํไร

เบด็เสรจ็อืน 

ยอดปลายปี 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

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

     

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

 

 

ยอดต้นปี 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 

รายการทีรบัรู้

ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายการทีรบัรู้

ในกาํไร

เบด็เสรจ็อืน 

ยอดปลายปี 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   โครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,638,305 973,172 347,275 2,958,752 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสุทธิ 1,638,305 973,172 347,275 2,958,752 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 เจ้าหนีค่าเบยีประกนัต่อและเจ้าหนีอืน 

 

 (ปรบัปรงุใหม่)

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เจา้หนคี่าเบยีประกนัภยัต่อ 10,008,888 3,934,690 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,999,161 11,180,884 

เจา้หนอีนื 29,109,944 28,357,912 

รวมเจา้หนีค่าเบยีประกนัต่อและเจา้หนีอนื 63,117,993 43,473,486 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมเีงนิฝากธนาคารสําหรบัเบยีประกนัภยัต่อและหรอืสนิไหมรอนําส่งแก่บรษิัท

ประกนัภยัหรอืบรษิัทประกนัภยัต่อ จํานวน 307.11 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 243.59 ล้านบาท) รายการดงักล่าวไม่ถือ

เป็นสนิทรพัยแ์ละหนีสนิของบรษิทั 

 

21 หนีสินตามสญัญาเช่า  

 

รายละเอยีดการครบกําหนดของหนีสนิตามสญัญาเช่ามดีงันี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ.2562 

 บาท บาท 

จาํนวนเงินขนัตาํทีต้องจ่ายซึงบนัทึกเป็นหนีสินตามสญัญาเช่า   

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 5,043,829 767,928 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 10,524,401 2,717,879 

หลงัจาก 5 ปี - - 

   

หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเช่า (1,236,287) (274,484) 

มลูค่าปัจจุบนัของหนีสนิตามสญัญาเช่า 14,331,943 3,211,323 

   

มูลค่าปัจจบุนัของหนีสินตามสญัญาเช่า   

ภายในไม่เกนิ 1 ปี 4,441,713 609,627 

เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 9,890,230 2,601,696 

หลงัจาก 5 ปี - - 

 14,331,943 3,211,323 

   

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

งบแสดงฐานะการเงิน   

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17,269,030 14,793,762 

   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,371,368 4,865,861 

   

การวดัมูลคา่ใหม่สาํหรบั:   

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (1,896,100) 1,736,376 

 

รายการเคลอืนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทกีําหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 14,793,762 8,191,525 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 4,006,640 1,844,492 

ตน้ทนุบรกิารในอดตี - 2,701,220 

ตน้ทุนดอกเบยี 364,728 320,149 

การวดัมลูค่าใหม ่:   

   (กําไร)ขาดทุนทเีกดิจากประสบการณ์ 1,517,481 1,842,175 

   (กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

      - สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ (2,995,668) (3,020,404) 

   (กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

      - สมมติฐานดา้นการเงนิ (417,913) 2,914,605 

หกั  ผลประโยชน์จ่าย - - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 17,269,030 14,793,762 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทใีชเ้ป็นดงัน ี

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 2.07 ต่อปี รอ้ยละ 1.94 ต่อปี 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืน รอ้ยละ 10.84 ต่อปี รอ้ยละ 13.70 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 0 - 21 ต่อปี รอ้ยละ 0 - 17 ต่อปี 

อตัรามรณะ ตารางมรณะสําหรบัปี พ.ศ. 2560 ตารางมรณะสําหรบัปี พ.ศ. 2560 

อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการคาํนวณ 

 

 

  

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการ 

ผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 การเปลียนแปลง 

ในข้อสมมติ 

การเพิมขนึของ 

ข้อสมมติ 

การลดลงของ 

ข้อสมมติ 

 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
       

อตัราคดิลด 0.5% 0.5% (1,312,995) (1,198,404) 1,440,830 1,321,887 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืน 0.5% 0.5% 1,315,121 1,173,544 (1,218,233) (1,084,272) 

อตัราการหมนุเวยีนของพนักงาน 0.5% 0.5% (1,390,509) (1,292,729) 608,164 630,649 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ ขณะทีให้ข้อสมมติอืนคงที ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากทจีะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการคํานวณการ

วเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทกีําหนดไว้ทีมตี่อการเปลียนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธี

เดยีวกบัการคาํนวณหนีสนิผลประโยชน์พนักงานทรีบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิใีชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลยีนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 18 ปี (พ.ศ. 2562 : 19 ปี) 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์   

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจา่ยชาํระภายใน 12 เดอืน - - 

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระระหว่าง 1 - 2 ปี - - 

   ผลประโยชน์ทคีาดวา่จะจ่ายชาํระระหว่าง 2 - 5 ปี - - 

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระ 5 ปีขนึไป 51,931,764 26,851,240 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั 

 หุ้น บาท 
   

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 75,000 7,500,000 

การออกหุน้ - - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 75,000 7,500,000 

แตกหุน้ 14,925,000 - 

การออกหุน้ 155,000,000 77,500,000 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 170,000,000 85,000,000 

 

หุ้นสามญัจดทะเบยีนทงัหมดมจีาํนวน 230,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2562 : 75,000 หุน้) ราคามูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

(พ.ศ. 2562 : 100 บาท)  

 

เมอืวนัท ี17 กนัยายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิัทครงัท ี2 มมีตอินุมตัใิหเ้ปลยีนแปลงมูลค่าหุน้ทตีรา

ไวจ้ากเดมิมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทําให้จํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเพมิขนึจาก 75,000 หุ้น 

เป็น 15,000,000 หุ้น  ซึงบริษัทได้จดทะเบียนการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันท ี 

18 กันยายน พ.ศ. 2563 นอกจากนีทีประชุมยงัมีมติอนุมตัิให้เพมิทุนเรอืนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามญั

จํานวน 15,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าทตีราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 230,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท  

 

เมอืวนัท ี22 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัค่าหุน้สาํหรบัหุน้สามญัทเีพมิทุนจาํนวน 155,000,000 หุน้ โดยมมีลูค่าที

ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ในราคาหุน้ละ 0.5 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมอืวนัท ี25 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

 

24 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท ี1 มกราคม 750,000 750,000 

จดัสรรระหว่างปี 3,800,000 - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 4,550,000 750,000 

 

เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปี

ส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีจนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวน 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซงึสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได ้
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25 เงินปันผล 

 

เมอืวนัท ี22 เมษายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจาํปี 2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สะสม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 600 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินทังสิน 

45,000,000 บาท  

 

เมอืวนัท ี2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทครงัท ี4 ได้มมีตอินุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธขิอง

งวดระหว่างกาลสนิสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ในมลูค่า 134 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 10,050,000 บาท  

 

เมอืวนัท ี10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทครงัท ี5 ได้มมีตอินุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิของ

งวดระหว่างกาลสนิสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ในมลูค่า 500 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 37,500,000 บาท 

 

เมอืวนัท ี11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี1 ไดม้มีติอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิ

ของงวดระหว่างกาลสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ในมูลค่า 0.09 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 15,300,000 บาท  

 

เมอืวนัท ี26 เมษายน พ.ศ. 2562 ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจาํปี 2562 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 734 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินทังสิน 

55,050,000 บาท  

 

26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เงนิเดอืนค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน 75,473,909 50,924,720 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,591,467 3,883,082 

ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการขาย 3,703,109 5,367,608 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสูญ  - 3,462 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,306,852 4,119,107 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - 2,722,608 

ค่าเบยีประชุมกรรมการ 1,055,000 - 

ค่าใชจ่้ายอนื 11,922,080 8,823,198 

รวมค่าใชจ่้าย 102,052,417 75,843,785 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

52 

27 กองทุนสาํรองเลียงชีพ  

 

บรษิัทและพนักงานได้ร่วมกนัจดทะเบยีนจดัตงักองทุนสํารองเลียงชพีขนึตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลยีงชพี 

พ.ศ. 2530 ซงึประกอบดว้ยเงนิทพีนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดอืน ในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน และเงนิทบีรษิทั

จ่ายสมทบให้ในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืนซงึขนึอยู่กบัอายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลยีงชพีนีบรหิารโดย

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั ซึงจะจ่ายให้พนักงานในกรณีทีออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ย

กองทุนของบริษัท สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัท จ่ายสมทบเข้ากองทุน  

เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 1.49 ลา้นบาท และ 1.15 ล้านบาท ตามลําดบั  

 

28 ภาษีเงินได ้

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั:   

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนัสาํหรบักําไรทางภาษีสําหรบัปี 20,046,175 12,973,897 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 20,046,175 12,973,897 

   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:   

เพมิในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 19) (874,274) (973,172) 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (874,274) (973,172) 

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 19,171,901 12,000,725 

 

ภาษีเงนิไดส้ําหรบักําไรก่อนหกัภาษีของบรษิทัมยีอดจํานวนเงนิทแีตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีูณกบัอตัรา

ภาษ ีโดยมรีายละเอยีดดงันี: 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

กําไรก่อนภาษ ี 93,226,924 56,036,203 
   

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ  20 (พ.ศ. 2562 - ร้อยละ 20) 18,645,385 11,207,241 

ผลกระทบ:   

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท้ไีดร้บัยกเวน้ทางภาษแีละ 

   ค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถนํามาหกัภาษไีด ้ 526,516 793,484 

ภาษเีงนิได ้ 19,171,901 12,000,725 

 

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลยีคดิเป็นรอ้ยละ 21 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 21) 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิทเีกยีวขอ้งกบัภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงไวใ้นหมายเหตุ 19 
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ภาษเีงนิไดท้(ีลด) / เพมิ ทเีกยีวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืมดีงันี 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม หลงัภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

การจดัมลูค่าใหม่ของ 

   ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 1,896,100 (379,220) 1,516,880 (1,736,376) 347,275 (1,389,101) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 1,896,100 (379,220) 1,516,880 (1,736,376) 347,275 (1,389,101) 
 

29 กาํไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิัทดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยี

ถ่วงนําหนักทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ 
 

เมอืวนัท ี17 กันยายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิัทครงัท ี2 มมีติอนุมตักิารแตกหุ้นจากมูลค่าทตีราไว ้

(ราคาพาร์) มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทําให้จํานวนหุ้นสามญัจดทะเบยีนเพมิขนึจาก 75,000 หุ้น 

เป็น 15,000,000 หุน้ ตามทไีดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 ทงันีบรษิทัไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัเพอืสะทอ้นการแตกหุน้

ดงักล่าวเสมอืนว่าเหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กดิขนึตงัแต่วนัเรมิต้นของงวดทนํีาเสนอ และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้ทอีอกอยู่ใน

ปี พ.ศ. 2562 ดว้ยเพอืใหก้ําไรต่อหุน้สามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

กําไรสุทธทิเีป็นของผู้ถอืหุน้สามญั (บาท)   74,055,023 44,035,478 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถว่งนําหนักทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 56,502,732 15,000,000 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 1.31 2.94 
 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

30 ข้อมูลตามส่วนงาน 
 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ทีผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงาน ได้รบัและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตดัสนิใจและจดัทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของบรษิทั คอืประธานเจา้หน้าทดีา้นการบรหิาร 
 

บรษิทัดาํเนินกจิการหลกัใน 2 ส่วนงานหลกัดงัน ี
 

1.) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบทวัไป 

2.) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั 
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ขอ้มลูทมีสีาระสาํคญัเกยีวกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละส่วนงานทรีายงาน มดีงัต่อไปนี 

 

 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทวัไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อแบบ

พฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่

ร่วมกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 71,480,151 79,675,547 122,501,467 50,080,861 193,981,618 129,756,408 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 47,252,512 63,884,714 95,087,447 32,441,345 142,339,959 96,326,059 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (3,591,467) (3,883,082) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     (46,819,291) (38,530,354) 

กําไรจากการดําเนินงาน     91,929,201 53,912,623 

รายไดอ้นื     2,059,856 2,730,333 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสี่วนได้เสยี     - (347,646) 

ตน้ทนุทางการเงนิ     (762,133)  (259,107) 

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้     93,226,924 56,036,203 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้     (19,171,901) (12,000,725) 

กําไรสาํหรบัปี     74,055,023 44,035,478 

       

ประเภทของการรบัรู้รายได:้       

ณ จุดใดจุดหนึง 71,480,151 79,675,547 122,501,467 50,080,861 193,981,618 129,756,408 
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ข้อมูลเกียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

บรษิัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมศิาสตร์เดยีวคอืประเทศไทย ดงันัน รายได้และค่าใช้จ่าย สนิทรพัย์และหนีสนิทแีสดงอยู่ใน 

งบการเงนิจงึถอืเป็นรายงานตามเขตภูมศิาสตร์แลว้ 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย ซงึมรีายการกบับรษิทั 

คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 75.01 ของรายได้ทงัหมดของบรษิัท หรอืเป็นจํานวน 145.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: จํานวน  

2 ราย ซงึมรีายการกบับรษิทัคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 62.62 ของรายไดท้งัหมดของบรษิทั หรอืเป็นจาํนวน 81.26 ลา้นบาท) 

สาํหรบัทงัสองส่วนงาน  

 

31 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั  

 

บุคคลและกจิการทมีคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอนืแห่งหนึงหรอืมากกว่าหนึง

แห่ง หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัททดีําเนินธุรกิจการลงทุน 

บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดียวกนั ถือเป็นกิจการทเีกยีวขอ้งกบับรษิัททีเป็นเจา้ของส่วนได้เสยีในสทิธอิอก

เสยีงของบรษิทัซงึมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทงักรรมการและพนักงานของบรษิทั

ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทใีกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน กจิการและบุคคลทงัหมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้ง

กบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการทเีกยีวขอ้งกนัซงึอาจมขีนึไดต้้องคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ตระกูลพรรณนิภา ซึงถือหุ้นในบรษิัทคิดเป็นอตัราร้อยละ 60 ของหุ้นจดทะเบียน

ทงัหมด 

 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทเีกยีวขอ้งกนัมดีงันี 

 

รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั 
  

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้บางส่วนร่วมกนั 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ก) รายการกบับุคคลหรอืกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ บาท บาท 
   

กําไรจากการขายทรพัยส์นิใหก้บักรรมการบรษิทั 629,393 - 

 

ข) ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนทจี่ายให้ผูบ้รหิารสําคญัของกิจการ  

มดีงัต่อไปนี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสนั 45,005,350 26,168,592 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,389,219 3,812,447 

รวมค่าตอบแทนทจี่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 48,394,569 29,981,039 

 

32 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

บรษิทัไดท้าํสญัญาบรกิารต่าง ๆ ซงึบรษิทัมขีอ้ผกูพนัทจีะจา่ยค่าเช่าและค่าบรกิารทเีกยีวขอ้งดงันี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ภายใน 1 ปี 5,554,437 2,722,608 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิกว่า 5 ปี 680,000 1,474,746 

รวม 6,234,437 4,197,354 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 
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33 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การเสนอขายหุ้นครงัแรกต่อประชาชน 

 

เมอืวนัท ี17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทเสนอขาย 

หุ้นสามญัแก่ประชาชนทวัไปครงัแรกจํานวน 60,000,000 หุน้ หุ้นสามญัดงักล่าวมมีูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทโดย

เสนอขายในราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 306,000,000 บาท จํานวนเงนิดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิก่อนหกั

ตน้ทนุทเีพมิขนึเกยีวกบัการออกหุน้ใหม ่

 

การประกาศจ่ายเงินปันผล 

 

เมอืวนัท ี1 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี3/2564 ไดม้มีติเหน็ชอบใหเ้สนอทปีระชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้เพอือนุมตัจ่ิายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 ในอตัรา 0.014 บาทต่อหุน้ รวมเป็น

เงนิปันผลจ่ายทงัสนิ 3,220,000 บาท 



บ��ท � �ว อา� ��ด (มหาชน) 
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