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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
TQR PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

1. โครงสร้างและการดาเนินงานของบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TQR”) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการ
ให้ บ ริ ก ารจั ด หาประกั น ภั ย ต่ อ อย่ า งครบวงจร ( Integrated Reinsurance Solution Provider ) ตั้ ง แต่ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา
แก่ ลูก ค้า เพื่ อ จัด หาสัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ แบบสัญ ญา (Treaty Reinsurance) และสัญ ญาประกั น ภัย ต่ อ แบบเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance) ที่เหมาะสมที่สุดแก่คู่ คา้ ทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
ตลอดจนร่ว มวิ เ คราะห์แ ละพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน ภัย และให้ค าปรึก ษาเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย รู ป แบบใหม่ จาก
ต่างประเทศและนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย และประสานงานให้ค่คู า้ ของบริษัทฯ สามารถ
ตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทาประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์

: มุ่งมั่นในการเป็ นผูน้ าด้านการจัดหาประกันภัยต่อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมไป
ถึงนาเสนอการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร

พันธกิจ

: มุ่งเน้นในการสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากคู่คา้ ให้คาปรึกษา ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าในการจัดหาประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้ าหมายและ
กลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจ

: เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
(1) ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ออกไปโดยการเพิ่มจานวนคู่คา้ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
บริษัทประกันภัยซึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ
(2) เพิ่มรู ปแบบของสัญญาประกันภัยต่อสาหรับกรมธรรม์รูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากขึน้ ในปั จจุบนั และอนาคต
(3) ให้ความรูแ้ ละให้คาปรึกษาแก่ค่คู า้ และ Stakeholders ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในธุรกิจประกันภัยและการรับประกันภัยต่ออย่างยั่งยืน
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ข้อ ได้เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน (Competitive Advantage) ของบริษั ท ฯ คื อ การมี ค ณะผู้บ ริห าร และบุค คลากรที่ มี ค วามรู แ้ ละ
ประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมการประกันภัยมาอย่างยาวนาน และมีความชานาญในธุรกิจ รับประกันภัยต่อกว่า 20 ปี การมี
ความสัมพันธ์อนั ดีของผูบ้ ริหารของบริษัทฯ กับ ลูกค้า หรือบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
ทัง้ ในและต่างประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ซึ่งมีการแข่งขันกับบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อทั้ งในและต่างประเทศ โดยมีกล
ยุทธ์สาคัญ คือ การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จากคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อในรู ปแบบใหม่ ๆ เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่คู่คา้ ในการต่อยอดเพื่อสร้างโอกาส
ให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการริเริ่มนานวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการ
ทางานของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้การบริการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ด้วยกลยุทธ์และแนวทางการบริหารธุรกิจ ของผูบ้ ริหารที่มี ประสบการณ์ ประกอบกับความรู ค้ วามสามารถของบุคลากรของ
บริษัทฯ จึงทาให้บริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจในการจัดหาประกันภัยต่อที่สอดคล้องกับความต้องการของ บริษัทประกันภัย
(Cedant) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุนบริษัทประกันภัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รู ปแบบใหม่ให้มีความเหมาะสมกับ ช่องทางการขายของบริษัทประกันภัย รวมถึงผูเ้ อาประกันภัยชาวไทยเพื่อเป็ นการพัฒนา
ธุ ร กิ จ นายหน้า ประกัน ภัย ต่อ ที่ ครบวงจร และด้ว ยคุณ ภาพในการให้ บ ริการที่ โดดเด่น ท าให้ บ ริษัท ฯ ได้รับ รางวัลนายหน้า
ประกันภัยภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สานักงาน
คปภ.”) อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ ปี 2559 ถึงปี 2561

ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เข้ า รั บ รางวั ล “นายหน้ า ประกั น ภั ย นิ ติ บุ ค คลคุ ณ ภาพดี เ ด่ น ” จากส านั ก งาน คปภ. ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 3
ที่ 1 จากซ้ายนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ 2 จากซ้าย ดร.สุทธิพล ทวีชยั การ เลขาธิการ สานักงาน คปภ. ที่ 3 จาก
ซ้าย นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ 4 จากซ้าย นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) (เดิมชื่อบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด ) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2555 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกจ านวน 5,000,000 บาท โดยมี น ายชนะพัน ธุ์ พิ ริ ย ะพัน ธุ์ นางยุ พ เรศ พิ ริ ย ะพัน ธุ์ และ
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ เป็ นผูก้ ่อตัง้ และผูบ้ ริหารหลัก โดยมีครอบครัวพรรณนิภา (ประกอบด้วย นายอัญชลิน พรรณนิภา
และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ก่อตัง้
เมื่อครัง้ ก่อตัง้ บริษัทฯ ครอบครัวพรรณนิภาแจ้งความประสงค์ในการไม่เข้ามาร่วมบริหารธุรกิจ เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ
บริษัทฯ จะเน้นบุคลากรที่มีความคุณภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการประกันภัยต่อ ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากทักษะ
ที่ใช้ในการทาประกันภัยตรงอย่างมีนยั สาคัญ ประกอบกับครอบครัวพรรณนิภามีความเชื่อมั่นในความสามารถของกลุ่มผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ ดังนั้นครอบครัวพรรณนิภาจึงไม่มี บทบาทในการบริหารงานตัง้ แต่ตน้ และไว้ใจให้คุณชนะพันธ์ คุณยุพเรศ และ
คุณ พรเกษม ซึ่ง มี ค วามรู ้ค วามสามารถเป็ น คนบริห ารธุ ร กิ จ โดยไม่ มี ข้อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขในการร่ว มทุน (Shareholders
Agreement) แต่อย่างใด
อนึ่ง ผูบ้ ริหารหลักของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ต่อ จึงมีความคิดที่จะให้บริการ
จัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการประกันภัยต่อใน
ประเทศ โดยการให้คาปรึกษา ร่วมวิเคราะห์และพัฒนากับคู่คา้ (บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ) ตลอดจนการให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ และนามาประยุกต์ ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของ
ประเทศไทยและประสานงานให้ค่คู า้ ของบริษัทฯ สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อกันได้อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพ และบทบาทสาคัญในการ
เป็ น ตัว กลางที่ มีค วามเชี่ ยวชาญด้านการประกัน ภัยต่ อ ทั้ง ในการประสานงาน เจรจา การให้คาแนะน าในการทาสัญญา
ประกันภัยต่อ และการสร้างเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ จึงทาให้ค่คู า้ ของ
บริษัทฯ ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัย ต่ออย่างต่อเนื่อง
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทฯ

การใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายตราสารทุน
บริษัทฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และมีความคืบหน้าของการ
ใช้เงินเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
1. การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ
(Operational Efficiency Improvement Platform)
2. โครงการพัฒนาแบบจาลองและวิเคราะห์รูปแบบ
ประกันภัยต่อ

จานวนเงินทีใ่ ช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
ประมาณ 20.0

ประมาณ 20.0
ประมาณ 255.7

3. เงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวม

ระยะเวลาที่
ใช้เงิน
โดยประมาณ

ภายในปี
2565
ภายในปี
2566

ความคืบหน้าของการ
ใช้เงินเพิ่มทุน
อยู่ในขัน้ ตอนการเปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย ของผูใ้ ห้บริการ
(Vendor) แต่ละราย
อยู่ในช่วงต้นของการศึกษา
ความเป็ นไปได้ (Feasibility
Study)

295.7

ทัง้ นี ้ ประมาณการการใช้เงินข้างต้นของบริษัทฯ เป็ นประมาณการที่ดีท่สี ดุ ในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนในครัง้ นีซ้ ่งึ ขึน้ อยู่กับแผนการในปั จจุบันและประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดหมายได้ของบริษัท ฯ ทั้งนี ้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ขา้ งต้น และในอนาคตบริษัท ฯ อาจมีความจาเป็ น หรืออาจเห็น
ควรให้จดั สรรเงินสุทธิตามที่ระบุขา้ งต้นในจานวนที่แตกต่างออกไป หรือ ใช้เงินสุทธิในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้น
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบ
วงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) โดยให้บริการตัง้ แต่การให้คาปรึกษาแก่ บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อ
จั ด หาสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ แบบสั ญ ญา (Treaty Reinsurance) และสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ แบบเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) โดยบริษัทฯ จะทาหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที่สาคัญในเบือ้ งต้น อันได้แก่ คาเสนอขอ
เอาประกันภัยต่อ (offer) ประเภทของงาน เงื่อ นไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประกันภัยต่อ และข้อกาหนดอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ จัด หาสัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ ที่ ดี ท่ี สุด แก่ คู่ค ้า ทั้ง บริษั ท ประกัน ภัย และบริษั ท รับ ประกัน ภัย ต่ อ ( Reinsurer)
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่รว่ มกับ คู่คา้ ตลอดจนให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้
คู่คา้ ของบริษัทฯ ให้สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทาประกันภัยต่อได้
อย่างสมบูรณ์
ปั จจุบัน บริษัทฯ เป็ นนายหน้าประกันภัยต่อประเภทประกันวินาศภัย โดย ได้รบั ความไว้วางใจในการใช้บริการจากคู่คา้ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยดาเนินการจัดหาสัญญา
ประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
สาหรับประกันภัยทุกประเภท อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกัน
อัคคีภยั และทรัพย์สิน (Property Insurance) และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
(2) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
บริษัทฯ เป็ นตัวกลางระหว่างบริษัท ประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ ในการจัดหาสัญญาประกันภัย ต่อ ทัง้ แบบ
สัญญาและสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เช่นเดียวกับ Traditional Business ตามที่กล่าวข้างต้น โดยที่กลุ่ม
ธุรกิจ Alternative Business นัน้ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมวิเคราะห์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ร่วมกับคู่คา้ ตลอดจนให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรู ปแบบใหม่จาก
ต่างประเทศ และประสานงานให้ค่คู า้ ของบริษัทฯ สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภา พ อาทิ
สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยสุขภาพของการประกันภัย เชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสัญญาประกันภัย
ต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 หน้า 5

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษัทฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนในรู ปแบบของค่า
นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.6098.95 ของรายได้รวมทัง้ หมดของบริษัทฯ ในปี 2560-2563 ทัง้ นี ้ รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ และหนีส้ ญ
ู รับคืน
รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ จาแนกตามประเภทของธุรกิจ สาหรับปี 2560 – 2563
รายได้จากการให้บริการของ
บริษัทฯ
1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
ทั่วไป (Traditional Business)
2. ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อ
แบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์
ใหม่รว่ มกัน (Alternative Business)
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น (1)
รายได้รวม

2560
ล้านบาท ร้อยละ

2561
ล้านบาท ร้อยละ

2562
ล้านบาท ร้อยละ

2563
ล้านบาท ร้อยละ

74.17

70.74

98.72

64.21

79.68

60.14

71.48

36.46

29.51

28.14

43.66

28.40

50.08

37.80

122.50

62.49

103.68
1.17
104.86

98.88
1.12
100.00

142.38
11.37
153.75

92.60
7.40
100.00

129.76
2.73
132.49

97.94
2.06
100.00

193.98
2.06

98.95
1.05

196.04

100.00

หมายเหตุ : (1) รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ และหนีส้ ญ
ู รับคืน

รายได้รวมแยกตามประเภทบริการ
2.06
11.37
1.17
29.51
74.17
2560

43.66
98.72
2561

2.73

122.5

50.08

79.68

71.48

2562

2563

รายได้อื่น
ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป

อนึ่ง การรับรูร้ ายได้ค่าบริการจากการเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) สามารถแยก ตามวิธีการทาสัญญา
ประกันภัยต่อ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
(1) การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance)
บริษัทฯ รับรู ร้ ายได้ค่าบริการจากการทาประกันภัยต่อแบบสัญญา เมื่อบริษัทฯ ได้รบั การแจ้งยอดจากทาง Cedant
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ใ นสัญญาประกัน ภัยต่อ โดยบริษัทประกันภัย ( Cedant) จะจัดทาใบแจ้งยอดทางบัญ ชี
Statement of Account : SOA) ภายหลังจากที่มีการปิ ดบัญชีแล้วตามงวดที่ตกลงกันไว้ เช่น รายไตรมาส, รายเดือน
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เป็ นต้น ทั้งนี ้ เนื่องจากมูลค่าของรายได้ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯ และไม่สามารถประมาณได้อย่าง
น่าเชื่อถือ บริษัทฯ จะไม่รบั รูร้ ายได้จนกว่าจะทราบมูลค่าเบีย้ ประกันภัยต่อที่มีค วามแน่นอนตามสมควร
(2) การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
บริษัทฯ รับรูร้ ายได้ค่าบริการจากการทาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายเมื่อวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือเมื่อมีการจัดทา
ประกันภัยต่อเสร็จสมบูรณ์หรือได้รบั การยืนยันแล้ว
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การประกันภัยต่อ (Reinsurance) คือ หลักการบริหารความเสี่ยงประเภทหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อธุรกิจประกันภัยเป็ นอย่าง
มาก เพราะแม้ว่าบริษัทประกันภัย (Cedant) จะมีเงินกองทุนและทรัพย์สินมากพอสาหรับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญ ญา
ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยได้ แต่หากบริษัทประกันภัยรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีจานวนเงินเอาประกันภัยที่มี
มูลค่าสูงนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากการประมาณการของบริษัทประกันภัย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
เงินกองทุนและการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยได้ ดังนัน้ บริษัทประกันภัยจึงต้องมีการเอาประกันภัยต่อเพื่อป้องกันความ
เสียหายจากการออกกรมธรรม์ท่ีมีความเสี่ยงภัยที่มีมลู ค่าสูง และเพื่อควบคุมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยมั่นคง
และมีผลการดาเนินงานที่ดี
โดยกระบวนการรับประกันภัยต่อ คือ เมื่อบริษัทประกันภัย รับประกันภัยไว้ในภัยหนึ่งแล้ว จะดาเนินการรับประกันภัยไว้เองตาม
ความสามารถของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง ซึ่งเรียกว่า ส่วนที่รบั เสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) ส่วนที่เหลือจะนาไปกระจาย โดย
โอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่ได้รับประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอื่น ส่วนนีจ้ ะเรียกว่า ส่วนที่เอาประกันภัยต่อ
(Reinsurance)

ภาพรวมการดาเนินงานของการประกันภัยต่อ

ในการเอาประกันภัยต่อไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบสัญญาประกันภัยต่อประเภทใดๆ บริษัทประกันภัยสามารถเลือกที่จะติดต่อโดยตรง
กับ บริษั ท รับ ประกัน ภัย ต่อ (Reinsurer) หรื อ ติ ด ต่ อ ผ่ า นคนกลางที่เ รี ยกว่ า บริ ษั ท นายหน้ า ประกั น ภั ย ต่ อ (Reinsurance
Broker) ซึ่งอาจเป็ นบริษัทนายหน้าประกันภัย ต่อภายในประเทศ (Local Reinsurance Broker) หรือบริษัทนายหน้าประกันภัย
ต่อต่างประเทศ (International Reinsurance Broker)
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ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker)

ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ประกอบด้วย
(1) ผูเ้ อาประกันภัย (Insured) คือ ลูกค้าที่ซือ้ ประกันจากบริษัทประกันภัย ซึ่งตกลงที่จะส่งเบีย้ ประกันภัยจานวนหนึ่งให้แก่
บริษัทประกันภัยโดยเมื่อมีภยั เกิดขึน้ บริษัทประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
(2) ตัวกลางประกันภัย ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผูเ้ อาประกันภัยและบริษัทประกันภัย โดยแบ่งออกเป็ น
(2.1) ตัวแทนประกันภัย (Agent) คือ บุคคลธรรมดาเท่านัน้ ที่มีสงั กัดอยู่ในบริษัทประกันภัยต่างๆ (Cedant) เพื่อทาหน้าที่
แทนบริษัทประกันภัยที่ ตนสังกัด ในการชักชวนและนาเสนอการขายประกันของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ
(2.2) นายหน้าประกันภัย (Broker) คือ คนกลางอิสระ เป็ นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทาหน้าที่แทนประชาชนที่
ต้องการซือ้ ประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีกรมธรรม์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สดุ
โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะชีช้ ่องเพื่อแนะนากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย รายใดก็ได้ และ
สามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึน้ ตรงกับ บริษัทประกันภัยแห่งใด สาหรับค่าตอบแทนที่ได้รบั นัน้ จะเป็ นค่าคอมมิชชั่น
จากบริษัทประกันภัยตามจานวนที่นายทะเบียนประกาศกาหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่ง แตกต่างกัน
ตามแต่ละประเภท ทัง้ นี ้ กฎหมายกาหนดว่าการจะเป็ นนายหน้าประกันภัยพร้อมๆ กับเป็ นตัวแทนประกันภัยในเวลา
เดียวกันนัน้ ทาไม่ได้ ต้องเลือกเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
(3) บริษัทประกันภัย (Cedant) เป็ นผูร้ บั ประกันความเสียหายต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเลและขนส่ง เป็ นต้น
โดยบริษัทประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจานวนหนึ่งสาหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ต่างๆ ให้แก่ผเู้ อาประกันภัย ทัง้ นีบ้ ริษัทประกันภัยจะบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย โดยการกระจายความเสี่ยงด้วย
วิธีการทาประกันภัยต่อ เพื่อลดความเสียหายขนาดใหญ่ท่ีอาจจะเกิดจากเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่ตนต้องรับผิดชอบ
โดยการทาประกันภัยต่อ (Reinsurance) นัน้ สามารถกระทาได้ 2 รูปแบบ คือ
▪ บริษัทประกันภัยติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยไม่ผ่านคนกลาง
▪ บริษัทประกันภัยติดต่อคนกลางที่เรียกว่า บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เพื่อจัดหาสัญญา
ประกันภัยต่อที่เหมาะสมจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายต่าง ๆ
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(4) บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เป็ นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกัน ภัยต่อ
ในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งจะทางานให้กบั บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ ตัง้ แต่การติดต่อ
บริษัทประกันภัยเพื่อรับคาเสนอขอเอาประกันภัยต่อ และพิจารณาองค์ประกอบของประกันภัยที่ตอ้ งก ารเอาประกันภัยต่อ
และประสานงานจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ ที่เหมาะสม เสนอต่อคู่คา้ ทั้ง บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ
ซึ่ง Reinsurance Broker จะได้รบั ค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรับประกันภัยต่อ
(5) บริษัทรับประกันภัยต่ อ (Reinsurer) เป็ นผู้รับประกันภัยต่ อซึ่งครอบคลุมความเสี่ ยงภัยหลากหลายประเภท อาทิ การรับ
ประกันภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุ เป็ นต้น มีทั้งบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ อาทิ บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ
จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ทรับประกั นภัยต่ อต่ างประเทศ อาทิ Hannover Rück SE และ Swiss Reinsurance Company
Limited เป็ นต้น
สัญญาประกันภัยต่อ
เป็ นสัญญาซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อ ตกลงที่จะรับความเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทัง้ หมดจากบริษัทประกันภัย โดยจะได้รบั ค่าเบีย้
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ง (Reinsurance Premium) และจะชาระค่าสินไหมทดแทนแก่ บริษัทประกันภัย เมื่อมีการเรียกร้อง
สินไหมทดแทนจานวนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา
บทบาทสาคัญของบริษทั ฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker)
สาหรับประเทศไทยธุรกิจการประกันภัยต่อนัน้ เป็ นธุรกิจที่มีควบคู่กบั ธุรกิจประกันภัยมาอย่างยาวนาน และความสาคัญของการ
ประกันภัยต่อเป็ นที่ประจักษ์ชดั จากเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในช่วงปี 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายเป็ นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ไทย และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจประกันภัย ในประเทศเป็ นอย่างมาก จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญ ของวงการ
ประกันภัยต่อ
ในปี 2554 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สานักงาน คปภ.”) ได้มีนโยบายเสริมสร้าง
ศักยภาพของธุรกิจประกันภัยให้มีศกั ยภาพและมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ จากสภาวะ
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สานักงาน คปภ. จึงได้นามาตรฐานการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC)1 มาใช้กบั ธุรกิจประกันภัย และในปี 2562 สานักงาน คปภ.ได้บงั คับใช้กรอบการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC 2)2 เพื่อทาให้ผูเ้ อาประกันภัย มั่นใจได้ว่าบริษัทประกัน ภัยนั้น
มีความมั่นคงพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

1

มาตรฐานการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) เป็ นเครื่องมือหนึ่งของการกากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามประเภทและ
ขนาดความ เสี่ยง (Risk-Based Supervisory Framework) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน ณ ระดับความ
เชื่อมั่นที่เทียบเคียงได้กับสถาบันการเงินอื่น และเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่ดี และเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนที่จะ
รองรับผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึน้ จาก ความเสี่ยงประเภทต่างๆ จากการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพดีขึน้
2
มาตรฐานดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 (Risk-Based Capital 2 : RBC 2) ถูกบังคับใช้ในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยเพิ่มการคานวณค่า
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการและปรับค่าความเสี่ยงด้านต่างๆที่ใช้คานวณภายใต้เกณฑ์ปัจจุบนั
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รวมถึงในปี 2566 ธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการปรับตัวครัง้ สาคัญจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางบัญชีและการเงิน
ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (TFRS 17)3 ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบตั ิการบันทึกบัญชีและการดาเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย เป็ นอย่างมาก อาทิ การรับรู ร้ ายได้ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล กระบวนการทางาน รวมถึงข้อกาหนดที่
ละเอียดมากขึน้ ของมาตรฐานการคานวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็ นต้น จึงเป็ นเหตุให้บริษัทประกันภัยต้องปรับกลยุทธ์
และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม ซึ่งรวมถึง
การทาประกันภัยต่อ ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนเชิงบวกต่อการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษั ทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสที่สูงขึน้ ในการทาธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ เนื่องจากการประกันภัยต่อเป็ นการ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญรูปแบบหนึ่งเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาระดับ
เงินกองทุนไว้ได้ โดยบริษัทฯ ได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการประกันภัยต่อ ในการช่วยวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงของการประกันภัยในประเทศ เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับแนวทางการดาเนินธุรกิจของคู่คา้
ทัง้ บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ รวมถึงเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของคู่คา้ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี ้ บทบาทสาคัญของบริษัทฯ ต่อคู่คา้ ทัง้ บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS 17) ถือปฏิบัติ กับ (1) สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่ อ (Reinsurance
contract)) ที่กิจการเป็ นผูอ้ อก และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ และ (2) เครื่องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลกั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ
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1.3 บทบาทสาคัญของบริษทั ฯ ต่อบริษทั ประกันภัย
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย โดยสามารถจัดหาสัญญาประกันภัยต่อทีม่ ีเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม
บริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้บริษัทประกันภัยให้เข้าถึงตลาดการรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
จะศึก ษาและเปรี ยบเที ย บข้อ มูล เพื่ อ หาเงื่อ นไขที่ ดีท่ี สุดให้แ ก่บ ริษัท ประกัน ภัย ช่ ว ยให้บ ริษัท ประกัน ภัยได้รับสัญญา
รับประกันภัยต่อในรู ปแบบที่หลากหลายมากขึน้ รวมถึงสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการทาประกันภัยต่อกับ บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีศกั ยภาพ มีความมั่นคงและความเชี่ ยวชาญ อีกทัง้ ยังประสานงานและให้ความช่วยเหลือ ในการเจรจา
ต่อรองกับบริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้รบั ราคาและเงื่อนไขของการทาประกันภัยต่อที่ดีท่ีสดุ ช่วยให้
บริษัทประกันภัยสามารถลดต้นทุนในการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อได้
(2) เพิ่มโอกาสและช่องทางในการดาเนินธุรกิจ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่
บริษัทฯ จะเข้าร่วมกับบริษัทประกันภัยในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดการประกันภัยในประเทศ ด้วยการนาความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือการนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากต่างประเทศมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ แนวทางการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทประกันภัย ใน
ประเทศไทย โดยจะพิจารณาถึงความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยรับได้ รวมถึงสภาวะแวดล้อมของธุรกิจประกันภัย ไปพร้อมกัน
(3) บริหารความเสี่ยงจากความสูญเสีย และความเสียหายจากภัยใหญ่ และทาให้การรับประกันภัยมีเสถียรภาพ
ควบคู่กับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะแปรผันโดยตรงกับ ความแปรปรวนและความไม่
แน่นอนของความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ เกิดขึน้ ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อจานวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดในอนาคตที่
ประมาณการไว้ บริษัทฯ จะทาหน้าที่วิเคราะห์ และติดตามสภาวะของตลาดประกันภัยในประเทศ และให้คาแนะนาที่ดีและ
เหมาะสมที่สดุ เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) บริหารเงินกองทุนและความมั่นคงทางด้านการเงิน
การทาประกันภัยต่อจะช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารเงินกองทุนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการประกันภัยต่อจะเป็ นส่วนช่วยสนับสนุนไม่ให้เงินกองทุน ของบริษัทประกันภัย ลดลงในระดับ ที่ต่ า
เกินไป ประกอบกับเป็ นการดารงเงินกองทุนเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี กาหนดโดยสานักงาน คปภ. และการกาหนด
หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (Risk Based Capital : RBC 2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงินให้แก่บริษัทประกันภัย
(5) ส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแก่บริษัทประกันภัยในประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู ค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้มีความแพร่หลายมากขึน้

ส่วนที่ 1 หน้า 11

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
1.4 บทบาทสาคัญของบริษทั ฯ ต่อบริษทั ประกันภัยต่อ
(1) สามารถขยายธุรกิจการรับประกันภัยต่อในประเทศไทยได้
การประกันภัยต่อในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว โดยพิจารณาจากจานวนเบีย้
การเอาประกันภัยต่อปรับเพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ 1.69 ต่อปื การประกันภัยต่อในประเทศไทยจึงเป็ นโอกาสสาคัญสาหรับบริษทั
รับประกันภัยต่อในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศบางรายอาจขาดความรู ้ ความเข้าใจ
และความเชี่ยวชาญในลักษณะภัยพิเศษสาหรับการรับประกันภัยต่อในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้คาแนะนาในการ
วางแผนการรับประกันภัยต่อที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ ที่จะทาหน้าที่ ในการประเมินและ
คาดการณ์ภัยพิบัติและการจัดการความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งคัดกรองการประกันภัยต่อที่ ดีท่ีสุด ให้แก่ บริษัท
รับประกันภัยต่อแต่ละรายได้
(2) เป็ นตัวกลางทีม่ ีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ ที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน เจรจา และ
สร้างเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ
โดยพืน้ ฐานแล้วนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) จะทางานร่วมกันกับ Reinsurer โดยมีหน้าที่รวบรวมความ
ต้องการของบริษัทประกันภัยและ บริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อประสานงานในการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันทั้งสองฝ่ าย โดยบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนการประกันภัยต่ อ ทั้งการวางแผนและการพัฒนารู ปแบบของการ
ประกันภัยต่อของบริษัทรับประกันภัยต่อ และรวบรวมข้อเสนอการประกันภัยต่อ ประกอบกับข้อมูลสถิติเบีย้ ประกันภัยและ
ความเสียหายที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอต่อ บริษัทรับประกันภัยต่อ ทั้งนี ้ หากภายหลังมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยเกิดขึน้ บริษัทฯ จะเป็ นตัวกลางในการเจรจาและช่วยดาเนินการขัน้ ต้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การตก
ลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยบริษัทรับประกันภัยต่อ เสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(3) เพิ่มโอกาสในการรับประกันภัยต่อในผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ
ในช่วงที่ผ่านมาสานักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด
ประกันภัยและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภั ยของประเทศ ประกอบกับในตลาดประกันภัย
มีการทาประกันภัยในรูปแบบใหม่ที่เริ่มเป็ นที่นิยมมากขึน้ อาทิ การประกันภัยไซเบอร์ ( Cyber Insurance) ที่กาลังเป็ นที่
นิย มตามการเพิ่มขึน้ ของการใช้ขอ้ มูล ออนไลน์ การประกัน ภัยความรับผิดสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ แพทย์ (Medical
Malpractice Liability Insurance) ซึ่งเป็ นการประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายสาหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพแพทย์ การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบตั ิเหตุการใช้รถยนต์ (Motor Add-on Insurance) ซึ่งเป็ นประกัน
เสริมเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาล และจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวันในกรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน รวมถึง เงินชดเชยค่า
เดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น จึงนับเป็ นโอกาสสาคัญในการขยายขอบเขตการรับประกันภัยต่อ
ของบริษัทรับประกันภัยต่อ ดังนัน้ บริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในตลาดประกันภัยในประเทศเป็ นอย่างดี จึงมีขอ้ มูลของ
ตลาดเพียงพอที่จะเปรียบเทียบและนาเสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อได้
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับของ สานักงาน คปภ. โดยปั จจุบนั
บริษัทฯ สามารถแบ่งธุรกิจออกได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และ
(2) ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน (Alternative Business) โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นัน้
บริษัทประกันภัยจะสามารถเลือกวิธีการประกันภัยต่อได้ 2 วิธี คือ (1) การประกันภัยต่อ แบบสัญญา (Treaty Reinsurance)
และ (2) การประกันภัยภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อของบริษัทฯ

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยดาเนินการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ
แบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) สาหรับประกันภัย
ทุกประเภท อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกัน ภัย รถยนต์ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกัน ภัยทรัพย์สิ น และสัญญา
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งบริษัทประกันภัยมีการพัฒนา ทาการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยตัวเอง
และต้อ งการกระจายความเสี่ ย งให้ กับ บริ ษั ท รับ ประกัน ภัย ต่ อ (Reinsurer) จึ ง ขอให้บ ริ ษั ท ฯ จัด หาสัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ
ประสานงาน เจรจาต่อรองและอานวยความสะดวกให้กบั บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง ณ ปั จจุบนั Traditional Business ถือเป็ นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
บริษัทฯ เป็ นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ ในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ ทัง้ แบบสัญญาและ
สัญ ญาประกัน ภัยต่อ แบบเฉพาะราย เช่ น เดียวกับ Traditional Business ตามที่ กล่ าวข้างต้น โดยที่ ก ลุ่มธุร กิจ Alternative
Business นั้น บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเชิงรุ ก จากการแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมี ส่วนร่วมวิเคราะห์แ ละพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์
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ประกันภัยร่วมกับคู่คา้ ตลอดจนให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนามาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่คา้ ของบริษัทฯ สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และอุบตั ิเหตุการเดินทาง สัญญาประกันภัยต่อประกัน
สุขภาพ และสัญญาประกันภัยต่อประกันภัยพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Alternative business จะ
เติบโตขึน้ สอดคล้องกับโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ ในอนาคต
วิธีการทาสัญญาประกันภัยต่อ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
(1) การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance)
เป็ นการทาประกันภัยต่อ ตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัย
ต่อ โดยบริษัทรับประกันภัยต่อ จะยอมรับการประกันภัยต่อตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการกาหนดไว้กว้างๆ ที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยต่อ อาทิ ประเภทกรมธรรม์ ความคุม้ ครอง และทุนประกันภัย โดยหากกรมธรรม์ใดเข้าเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่อตกลงจะรับ ประกันภัยต่อสาหรับกรมธรรม์ทุกรายโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อดี
ของการประกันภัยต่อแบบสัญญา มีดงั ต่อไปนี ้
• สร้างความมั่นใจและความมั่นคงในการขยายงานแก่บริษัทประกันภัยเนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อจะต้อง
รับกรมธรรม์ทกุ รายที่อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อนัน้
• บริหารจัดการขัน้ ตอนการทางานของการทาประกันภัยต่อได้ง่าย รวดเร็ว และเป็ นแบบแผนทาให้สามารถจะ
จัด การประกัน ภัย ต่ อ เป็ น จ านวนหลายๆ รายได้ใ นช่ ว งเวลาเดี ย วกัน สามารถควบคุม ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดาเนินงานได้ทงั้ บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ
• สามารถแข่งขันด้านการเสนอราคาในตลาดได้ เนื่องจากบริษัทประกันภัยไม่ตอ้ งรอให้บริษัทรับประกันภัยต่อ
ยืนยันการรับประกันภัยต่อในแต่ละกรมธรรม์ก่อนออกข้อเสนอให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
(2) การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
เป็ นการทาประกันภัยต่อ ระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยทัง้ สองฝ่ ายมีอิสระในการพิจารณา
อัตราเบีย้ ประกันภัยต่อเป็ นรายกรณี เหมาะสาหรับภัยที่พิเศษนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญาประกันภัยต่อทั่วไปหรือ
ภัยขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขของการรับประกันภัยต่อแบบ Treaty โดยข้อดีของการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย มี
ดังต่อไปนี ้
• สามารถใช้การประกันภัยต่อแบบ Facultative สาหรับภัยบางประเภทที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันต่อ แบบ
Treaty หรื อ เป็ น ภัย ที่ ย กเว้น ไว้ ตัว อย่ า งเช่ น ภัย ทั่ว ไปที่ มิ ไ ด้มี ค วามคุ้ม ครองตามสัญ ญา ซึ่ ง หากบริษั ท
ประกันภัยประสงค์จะรับประกันภัยรายนีจ้ ะต้องทาประกันภัยต่อแบบ Facultative แทน
• เป็ นการเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย กรณีท่ีมีการรับประกันภัย ที่มีจานวนเงิน
เอาประกันภัยเกินกว่าขอบเขตของวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย แบบ Treaty การทาประกันภัยต่อแบบ
Facultative จะช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถรับประกันภัยที่มี จานวนเงินเอาประกันภัยสูงขึน้ ได้
• ช่วยให้ผลการรับประกันภัยของสัญญาประกันภัยแบบ Treaty ที่มีอยู่ไม่เกิดความผันผวน กล่าวคือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีมีกรมธรรม์ใดที่เข้าสัญญาประเภท Treaty มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนสูงกว่ า ปกติ ทาให้
ภาพรวมของ Portfolio ของสัญญาประกันภัยแบบ Treaty มีความเสี่ยงสูงขึน้ บริษัทประกันภัยจึงเลือกที่จะทา
สัญญาประเภท Facultative ในกรมธรรม์ดงั กล่าวแทน
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• ได้รบั เงื่อนไขการรับประกันภัยต่อที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อสามารถพิจารณารับประกันภัย
แต่ ล ะรายจากข้อมูล ที่ ค่อ นข้างครบถ้วน จึ ง สามารถเสนอเงื่อ นไข อัต ราเบี ย้ ประกัน ภัย และค่ า บ าเหน็จ
ประกันภัยต่อตามความเสี่ยงของงานที่เสนอมาได้
โดยทัง้ สองประเภทของการทาสัญญาประกันภัยต่อทัง้ การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกันภัย
ต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) นัน้ บริษัทฯ จะทาหน้าที่ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อระหว่าง
บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยการให้คาปรึกษา แนะนาเงื่อนไข และเจรจาต่อรองในฐานะนายหน้าประกันภัย
ต่อของบริษัทประกันภัย เพื่อประสานงานอานวยความสะดวกในการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อในกลุ่มประกันภัยทุกประเภท
บริษัทฯ ให้บริการเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อให้กับประกันภัยหลากหลายประเภทครอบคลุมทั้งอุ ตสาหกรรมประกันภัย โดย
สัญญาประกันภัยต่อที่บริษัทฯ ให้บริการเป็ นนายหน้า มีตวั อย่างแสดงดังหน้าถัดไป
ตัวอย่างประเภทของสัญญาประกันภัยต่อทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ
กลุ่มประกันภัยรถยนต์
(Motor Insurance)

กลุ่มประกันอัคคีภัย
และทรัพย์สิน
(Property Insurance)

กลุ่มประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง
(Marine Insurance)

กลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous Insurance)

PA/TA
COVID-19
Cyber
Motor

Medical
Malpractice

Property

1
Marine
Cargo
Commercial
Motor

Jewelry &
Fine Arts
Mobile
Phone
Contract
Work

Fire / IAR

Livestock
Loan
Protection
แหล่งที่มาของภาพ : www. flaticon.com

1. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)
2. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันอัคคีภยั และทรัพย์สิน (Property Insurance)
3. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
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4. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) อาทิ
4.1. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และอุบตั ิเหตุการเดินทาง (Personal Accident and Travel
Accident Insurance)
4.2. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มสุขภาพ (Health Insurance) อาทิ ประกันภัยเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4.3. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มวิศวกรรม (Engineering Insurance)
4.4. สัญ ญาประกั น ภัย ต่ อ กลุ่ม ความรับ ผิ ด ตามกฎหมาย (Liability) อาทิ การประกั น ภัย ความรับ ผิ ด ของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance) การประกันภัยความรับผิดวิชาชีพ
แพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance)
4.5. สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มการเงิน (Financial) อาทิ การประกันภัยเงินสด (Money Insurance) การประกัน
สินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance)
4.6. สัญญาประกันภัยต่ออื่นๆ อาทิ การประกันภัยอัญมณีและทองคา (Jewelry Insurance) การประกันภัยไซ
เบอร์ (Cyber Insurance) การประกั น ภั ย ความเสี ย หายจากอาชญากรรม (Crime Insurance) การ
ประกันภัยการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence Insurance)
1.5 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ในระยะยาว
และการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยยึดหลักในการทางานเป็ นทีม
Team (T) การส่ ง มอบงานด้ ว ยคุ ณ ภาพ หรื อ Quality (Q) และการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ หรื อ Relationship (R) กั บ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ซึ่งมีการแข่งขันกับบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อทัง้ ในและต่างประเทศ
ดังนั้น กลยุทธ์สาคัญของบริษัทฯ คือ การสร้ างความแตกต่าง (Differentiation) จากคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านงาน
วิ เ คราะห์แ ละให้ค าปรึก ษาเป็ น ส าคัญ เนื่ อ งจากเป็ น การสร้า งมูล ค่ า เพิ่ ม (Value Creation) ส าหรับ คู่ ค ้า ของบริ ษั ท ฯ อัน
ประกอบด้วย บริษัทประกันภัย (Cedant) ในการเพิ่มโอกาสให้มีผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยรู ปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ ในขณะที่
สามารถทาสัญญาประกันภัยต่อเพื่อลดความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่นีไ้ ด้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้
มีการประสานงานในการแลกเปลี่ยนและใช้ขอ้ มูลทางสถิติประกันภัยระหว่างหน่วยงานของบริษัทฯ และคู่คา้ ของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และนาข้อมูลสถิติทงั้ ในและต่างประเทศมาวิเคราะห์และพัฒนากรมธรรม์ประเภทใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึน้ และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั
ช่องทางการให้บริการ
บริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการแก่ลกู ค้าหรือบริษัทประกันภัย (Cedant) ในการให้คาปรึกษา ประสานงาน เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่เหมาะสม
ที่สดุ รวมถึงการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย พร้อมทัง้ จัดหาประกันภัยต่อที่ตรงตามความต้องการของบริษัทประกันภัย ได้
อย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ ในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทฯ จะดาเนินการผ่านพนักงานในสายงานธุรกิจลูกค้า ของบริษัทฯ
ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของสัญญา ได้แก่ สัญญาประเภท
Treaty และสัญญาประเภท Facultative ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ จะใช้ความรูค้ วามสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจัดหา
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สัญญาประกันภัยต่อที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทประกันภัยแต่ละราย นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะติดตามข่าวสาร ภาวะ
อุตสาหกรรมประกันภัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะเข้าไปนาเสนอสัญญาประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ทงั้ บริษัทประกันภัยและ
บริษัทรับประกันภัยต่อในการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายให้กบั ผูแ้ นะนางานซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก โดยเป็ นไปตามกรอบวงเงินการ
อนุมตั ิของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าแนะนางานให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ที่แนะนางานให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด
กลุ่มคู่ค้าเป้ าหมาย
ตามที่กล่าวข้างต้นเนื่องจากบริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการทาสัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้นคู่คา้ ของบริษั ทฯ จึงประกอบด้วย
(1) บริษัทประกันภัย (Cedant) และ (2) บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตให้ดาเนินธุรกิจประกันภัยจากสานักงาน คปภ. ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
กากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย โดยบริษัทประกันภัย หรือลูกค้าของบริษัทฯ เป็ นบริษัทที่มีฐานะทาง
การเงินที่ม่นั คงและมีช่อื เสียงเป็ นอย่างมาก อาทิ
• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
• บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
(2) บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
บริษัทรับประกันภัยต่อ คือ บริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตให้ดาเนินธุรกิจ ประกันภัยภายใต้หน่วยงานที่กากับดูแลของ
ประเทศที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้จดทะเบียนไว้ โดยบริษัทรับประกันภัยต่อที่เป็ นคู่คา้ บริษัทฯ ล้วนแล้วแต่เป็ น
บริษัทที่มีศกั ยภาพและความเชี่ยวชาญในการรับประกันภัยต่อ รวมถึง มีฐานะทางการเงินที่ดี 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
• บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการกาหนดราคา
การกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยต่อนั้นจะเป็ นการพิจารณาระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ สาหรับสัญญา
ประกันภัยต่อแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากประเภทของกรมธรรม์ ประวัติของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อ รวมถึงเงื่อนไข
ความคุม้ ครอง เป็ นต้น ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะได้รบั รายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ โดยที่อัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
(Reinsurance Brokerage Rate) นั้นขึน้ อยู่กับขอบเขตการให้บริการ ความสัมพันธ์อันดี และการเจรจาต่อรอง โดยที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั ินโยบายการคิดค่านายหน้าประกันภัยต่อ ซึ่งเป็ นอัตรา
ที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อ โดยอัตราค่านายหน้าดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ สานักงาน
คปภ.
1.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยจานวน 57 บริษัท โดยแบ่งเป็ นบริษัท
ประกันวินาศภัยภายในประเทศจานวน 51 บริษัท บริษัทที่เป็ นสาขาต่างประเทศจานวน 5 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ
จานวน 1 บริษัท
รูปแบบธุรกิจ
บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันภัยต่อ
รวม

บริษัทภายในประเทศ
(Local Company)
51
1
52

บริษัทสาขาต่างประเทศ
(Foreign Branches)
5
5

รวม
56
1
57

ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ คือการให้บริการเป็ นตัวกลางในการจัดหาประกันภัยต่อให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้นผล
ประกอบการของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ในปั จจุบนั ธุรกิจประกันภัย
ทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลมาจากการที่ภาคประชาชนมี
ความเข้าใจในประโยชน์ของการทาประกันภัยที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและสร้างหลักประกันที่ม่ นั คงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนถึงเป็ นแหล่งออมเงินที่สาคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนีแ้ ล้ว ประกันภัยเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญและ จาเป็ นต่อการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอีกด้วย
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
เบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกประเภทต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละประเทศปี 2562
(ร้อยละ)

25.00
20.00

19.97

19.74

15.00

10.78

10.00

9.00

7.55
4.99

5.00

4.72

4.3

3.76

2.24

1.99

1.72

0.00

ที่มา: Swiss Reinsurance Sigma No.4/2020

ข้อมูลจากบริษัท Swiss Reinsurance ซึ่งเป็ นบริษัทรับประกันภัยต่อชัน้ นาของโลกแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2562 สัดส่วนเบีย้
ประกันภัยรับรวมจากธุรกิจประกันภัยทุกประเภทต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Insurance penetration ratio) ของประเทศ
ไทยคิดเป็ นร้อยละ 4.99 หากเปรียบเทียบสัดส่วนนีข้ องประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรที่สูงกว่าประเทศไทย (ดังที่แสดงในรูป
ข้างต้น) เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ เป็ นต้น จะพบว่าธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยยังมีโอกาสที่เติบโตได้
อีกค่อนข้างมาก
จานวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี 2559 - 2563
(ล้านฉบับ)

80.00
60.00

55.75

59.44

62.42

65.42

2559

2560

2561

2562

71.28

40.00
20.00
0.00
2563

ที่มา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมประกันภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสานักงาน คปภ. พบว่าจานวนกรมธรรม์
ประกันภัยในประเทศไทยมีการเพิ่มขึน้ จากจานวน 55.75 ล้านฉบับในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 71.28 ล้านฉบับในปี พ.ศ. 2563 หรือ
เพิ่มขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.33 ต่อปี (CAGR)
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
เบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี 2559 - 2563
(ล้านบาท)

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

629,968

602,430

599,960

2559

253,576

242,478

229,884

223,932

2560

2561
ประกันภัย

612,823

2562

602,360

262,200

2563

ประกันชีวิต

ที่มา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

นอกจากนีแ้ ล้ว เบีย้ ประกันวินาศภัยรับรวมทุกประเภทเพิม่ ขึน้ จาก 223,932 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 262,200 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.02 ต่อปี (CAGR) ส่วนเบีย้ ประกันชีวติ รับรวมทุกประเภทเพิ่มขึน้ จาก 599,960
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 602,360 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้ เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 0.09 ต่อปี (CAGR) ข้อมูล
ทัง้ หมดแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างต่อเนื่องตลอดห้าปี ท่ผี ่านมา
สัดส่วนเบีย้ ประกันวินาศภัยรับแบ่งตามประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยปี 2563
(ล้านบาท)

4.18%

9.69%

การประกันภัยรถโดยสมัครใจ
การประกันภัยอุบตั เิ หตุ

6.55%
7.14%

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สนิ

49.00%

การประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย
การประกันภัยสุขภาพ

11.13%

ประกันอัคคีภยั
การประกันภัยอื่น

12.31%
ที่มา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

จากข้อมูลเบีย้ ประกันวินาศภัยรับรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จัดทาโดยฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.
ชีใ้ ห้เห็นว่าการประกันภัยรถยนต์เป็ นประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยของ
ธุรกิจประเภทนีม้ ีสดั ส่วนสูงมากถึง ร้อยละ 49.00 ของมูลค่าเบีย้ ประกันวินาศภัยรับรวมทัง้ หมด ในปั จจุบนั รถยนต์ถือเป็ นปั จจัย
สาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิตและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางหรือการขนส่งสินค้า โดยประเทศไทยมีปริมาณรถยนต์
สะสมในประเทศเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
จานวนรถทีจ่ ดทะเบียนสะสมของประเทศไทยปี 2559 - 2563
(ล้านคัน)

42.00

40.71

41.47

39.55

40.00

38.31

37.34

38.00
36.00
34.00

2559

2560

2561

2562

2563

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลจานวนรถที่จดทะเบียนสะสมจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า จานวนรถที่จดทะเบียนสะสมเพิ่มขึน้ จาก 37.34 ล้านคัน
ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 41.47 ล้านคันในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 2.66 ต่อปี (CAGR) และเป็ นที่คาดว่าความ
ต้องการรถยนต์ในประเทศจะยังคงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องสอดรับกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เฉกเช่นเดียวกับ
ธุรกิจประกันวินาศภัยประเภทอื่น ๆ

จานวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 - 2563
(ล้านบาท)

160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0

133,641,349
102,050,892

2559

2560

117,726,622

119,397,976

2561

2562

107,828,893

2563

ที่มา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

จากข้อ มูลของ คปภ. พบว่ า เงิ น เอาประกัน ภัย รวมทุก ประเภท เพิ่ ม ขึ น้ จาก 102,050,892 ล้า นบาทในปี พ.ศ. 2559 เป็ น
107,828,893 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 การที่จานวนเงินประกันภัยปรับเพิ่มขึน้ เป็ นการสะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจประกัน
วินาศภัย แต่อีกแง่มมุ หนึ่งคือการบ่งชีถ้ ึงความเสี่ยงที่บริษัทรับประกันภัยต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าสินไหม ทดแทนมากขึน้
ซึ่งเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยนิย มใช้คือการทาประกันภัยต่อ
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
เบีย้ ประกันภัยต่อรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 - 2563
(ล้านบาท)

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

72,148

66,981

65,886

2559

14,790

12,932

11,003

9,480

2560
ประกันวินาศภัย

73,516

70,091

2561
ประกันชีวิต

2562

17,510

2563

ที่มา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

จากข้อมูลของสานักงานคปภ. พบว่าเบีย้ เอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึน้ จาก 65,886 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2559 เป็ น 73,516 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.78 ต่อปี (CAGR) โดยในปี พ.ศ. 2563 เบีย้ เอา
ประกันภัยต่อคิดเป็ นร้อยละ 28.04 ของเบีย้ ประกันภัยรับทั้งหมด เบีย้ ประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึน้ จาก 9,480
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 17,510 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มขึน้ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 16.58 ต่อปี (CAGR) โดยใน
ปี พ.ศ. 2563 เบีย้ เอาประกันภัยต่อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.91 ของเบีย้ ประกันชีวิตรับทัง้ หมด การประกันภัยต่อเป็ นเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญมากต่อบริษัทประกันภัย เพราะเป็ นวิธีท่ีจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัย จึงทาให้
บริษัทประกันภัยมีศกั ยภาพเพิ่มมากขึน้ ในการรับประกันภัย อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มเสถียรภาพให้กับผลการรับประกันภัย อันจะ
นาไปสู่ความมั่นคงทางด้านการเงิน การประกันภัยต่อจึงเป็ นปั จจัยที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน สาหรับการเอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิตนั้น ได้รั บความนิยมน้อยกว่าในธุรกิจประกันวินาศภัย
เนื่องจากการประกันชีวิตมีระยะเวลาของสัญญาหลายปี ทาให้บริษัทประกันชีวิตสามารถนาเบีย้ ประกันภัยที่ได้รบั ไปลงทุนเพื่อ
สร้างผลตอบแทนและเป็ นการบริหารความเสี่ยงไปในตัวได้
จานวนเบีย้ ประกันภัยของบริษัทฯ ในปี 2559 – 2563
(ล้านบาท)
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ในปี 2559 – 2563 เบีย้ ประกันภัยต่อของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ น
นายหน้าในการจัดหาประกันภัยต่อให้แก่ค่คู า้ ทัง้ บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อเป็ นอย่างดี
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ภาวะการแข่งขัน
สาหรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัยต่อนัน้ นับว่ามีผปู้ ระกอบการน้อยราย จากข้อมูลของสานักงาน คปภ.
พบว่า มีบริษัทที่ขึน้ ทะเบียนเป็ นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อจานวนทัง้ สิน้ 32 บริษัท ซึ่งโดยส่วนมากเป็ นบริษัทต่างประเทศที่
เข้ามาทาธุรกิจนีใ้ นประเทศไทย เช่ น กลุ่ม บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ล็อคตัน้ วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด และบริษัท มาร์ช พีบี จากัด เป็ นต้น
1.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ (สัญญาประกันภัยต่อ)
บริษัทฯ มีแนวทางในการให้บริการและสรรหาลูกค้าซึ่งได้แก่บริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
ดังนี ้
(1) การคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางในการคัด เลื อ กและสรรหาลูก ค้า หรื อ บริ ษั ท ประกั น ภัย (Cedant) และ บริ ษั ท รับ ประกั น ภัย ต่ อ
(Reinsurer) ดังนี ้
• สาหรับบริษัทประกันภัยจะต้องเป็ นนิติบุคคลที่ได้รบั อนุมตั ิให้ดาเนินธุรกิจประกันภัยจากสานักงาน คปภ. มีฐานะทาง
การเงินที่ม่นั คง และมีการดารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามมาตรฐานของสานักงาน คปภ.
• สาหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ จะต้องเป็ นนิติบุคคลที่ได้รบั อนุมตั ิให้ดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อ
จากสานักงาน คปภ. หรือหน่วยงานกากับ และ/หรือ ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิภายใต้ประเทศที่บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติและมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณาเสนองานประกันภัยต่อ โดยจะ
พิจารณาจากค่าความเสี่ยงด้านเครดิตการประกันภัยต่อ ซึ่งเป็ นการอ้างอิงจากเอกสารกรอบการดารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) โดยสานักงาน คปภ. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
- บริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ: บริษัทฯ จะพิจารณาค่าความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถื อของบริษัท
รับประกันภัยต่อโดยใช้ขอ้ มูลจาก Rating Agency เช่น S&P, AM Best, Fitch เป็ นต้น
- บริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ: บริษัทฯ จะพิจารณาค่าความเสี่ยงจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR Ratio) ของบริษัทรับประกันภัยต่อนัน้
(2) การให้บริการด้านประกันภัยต่อ
บริษัทฯ มีแนวทางในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อสาหรับธุรกิจนายหน้า ประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional
Business) ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
• วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการเอาประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติ ลักษณะความเสี่ยง และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภท
• ให้คาปรึกษา แนะนา และนาเสนอเงื่อนไขการประกันภัยต่อที่เหมาะสมให้แก่บริษัทประกันภัย (Cedant)
• ดาเนินการเจรจาต่อรองกับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ในฐานะนายหน้าประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย
(Cedant)
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ในส่วนของการให้บริการสาหรับกลุ่มธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันภั ยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน
(Alternative) นั้น บริษั ท ฯ มี แ นวทางการให้บ ริก ารเพิ่ ม เติ ม จากธุ ร กิ จ นายหน้า ประกัน ภัย ต่ อ แบบทั่ว ไป ( Traditional
Business) ดังนี ้
• เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางด้านประกันภัยและประกันภัยต่อ รวมไปถึงข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
เศรษฐกิ จ แนวโน้ม ทางการตลาด พฤติ ก รรมของผู้บ ริโภค เพื่ อ น ามาวิเ คราะห์แ นวโน้ม ทางธุ ร กิจ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ประกันภัย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดการประกันภัยต่อ
• มองหาโอกาส และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ งต้นร่วมกับบริษัทประกันภัย ให้เหมาะสมกับช่องทาง และกลุ่มเป้าหมายของ
บริษัทประกันภัยแต่ละราย
การประสานงานและควบคุมการให้บริการ
การประสานงานจัดทาสัญญาประกันภัยต่อ
บริษัทฯ จะเป็ นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทประกันภัย และ บริษัทรับประกันภัยต่อ ในการจัดทาประกันภัยต่อ
โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. คาเสนอ (Offer)
เมื่อบริษัทประกันภัยมีความประสงค์ใช้บริการให้บริษัทฯ เป็ นนายหน้าประกันภัย ต่อในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทฯ
จะเป็ นตัวกลางในการนาส่งคาเสนอ (Offer) หรือข้อเสนอ (Proposal) ในการเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยให้แก่บริษัท
รับประกันภัยต่อเพื่อพิจารณา โดยก่อนที่จะนาส่งคาเสนอนั้น บริษัทฯ จะให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล และ
เงื่อนไขของการเอาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความพร้อมในการเข้าทาสัญญาประกันภัยต่อ
และทาให้คาเสนอของบริษัทประกันภัยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับกับความต้องการเอาประกันภัยต่อมากที่สดุ
2. คาสนอง (Acceptance)
ภายหลังจากที่บริษัทรับประกันภัยต่อได้รบั คาเสนอ ก่อนที่จะส่งคาสนองหรือการยืนยันการรับประกันภัยต่อ บริษัทรับประกัน
ภัยต่อจะมีกระบวนการพิจารณารับประกันภัยต่อจากคาเสนอและข้อมูลที่ได้รับ โดยในขั้นตอนนีบ้ ริษัทฯ จะทาหน้าที่เป็ น
ตัวกลางในการเจรจาต่อรองกับบริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีท่ีสดุ สาหรับบริษัทประกันภัยโดยหลังจากที่บริษัท
รับประกันภัยต่อ ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ จนเป็ นที่พอใจแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่อจะแจ้งผลการพิจารณาหรือคาสนอง
ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดทาเอกสารผลการรับงานซึ่ งจะระบุเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ และสัดส่วนการรับ
ประกันภัยต่อจาก บริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อนาส่งให้บริษัทประกันภัย ต่อไป โดยเมื่อ บริษัทรับประกันภัยต่อ ได้ลงนามตกลง
รับประกันภัยต่อในข้อเสนอตามข้อ 1. ข้างต้น แล้วจะถือว่าสัญญาประกันภัยต่อได้เกิดขึน้ แล้วเพราะมีคาเสนอและคาสนองที่
ถูกต้องตรงกัน
3. คาสัญญาต่างตอบแทน (Consideration)
ภายหลังที่มีสญ
ั ญาประกันภัยต่อเกิดขึน้ และคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต่างมีสญ
ั ญาต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางใน
การดาเนินการรับเบีย้ ประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยและนาส่งแก่ บริษัทรับประกันภัยต่อตามสัญญาภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ขณะเดียวกันเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim) จากบริษัทประกันภัยบริษัทฯ จะทาหน้าที่รบั ค่าสินไหม
ทดแทนจาก บริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อนาส่งแก่บริษัทประกันภัยตามความคุม้ ครองของแต่ละสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้
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ภายหลังจากที่บริษัทประกันภัยและ บริษัทรับประกันภัยต่อ ตกลงจะจัดทาสัญญาประกันภัยต่อบนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันแล้ว
บริษัทฯ จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดทาเอกสารสัญญาประกันภัยต่อเพื่อทาให้กระบวนการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อเสร็จ
สิน้ สมบูรณ์
1.8 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิตามที่ปรากฏใน
งบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว เท่ากับ 21.50 ล้านบาทโดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
ทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 63
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้านบาท)

ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวมส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้

0.18
1.35
1.26
2.79

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

พืน้ ที่สานักงาน

9.86

ไม่ได้เป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะ

5.03

ไม่ได้เป็ นเจ้าของ

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก

14.89
1.20
2.62
3.82
21.50

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

ทรัพย์สินอยู่ภายใต้
สัญญาเช่า
ทรัพย์สินอยู่ภายใต้
สัญญาเช่า

-ไม่มี-ไม่มี-

1. ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ประกอบไปด้วย ส่วนปรับปรุ งอาคาร เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทรัพย์สินทัง้ หมดตัง้ อยู่ท่ีชนั้ 8 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่า
เสื่อมราคาในงบการเงินเท่ากับ 2.79 ล้านบาท ดังแสดงในตารางด้านบน
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2. สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบไปด้วย (1) พืน้ ที่สานักงานซึ่งอยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ชนั้ 8
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เพื่อใช้เป็ นพืน้ ที่สานักงาน ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาจานวน 3 ปี จากวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 15
กรกฎาคม 2564 และ (2) ยานพาหนะได้แก่ รถยนต์จานวน 3 คันซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาเช่า โดย ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาในงบการเงินเท่ากับ 14.89 ล้านบาท
2.1. พืน้ ทีส่ านักงาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พืน้ ที่สานักงานของบริษัทฯ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิในงบการเงินเท่ากับ 9.86 ล้านบาท โดยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดงั นี ้

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

9.86

ไม่ได้เป็ นเจ้าของ

ทรัพย์สินอยู่ภายใต้
สัญญาเช่า

ชัน้ 8 อาคารรุง่ โรจน์ธนกุล
เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รวม

9.86

2.2. ยานพาหนะ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยานพาหนะของบริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ในงบการเงินเท่ากับ 5.04 ล้านบาท โดยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดงั นี ้
จานวนรถ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

รถยนต์ 3 คัน

5.03

ไม่ได้เป็ นเจ้าของ

ทรัพย์สินอยู่ภายใต้
สัญญาเช่า

รวม

5.03

3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟท์แวร์ดา้ นบัญชี ด้านบริหารจัดการเอกสาร และด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าตัด
จาหน่ายในงบการเงินเท่ากับ 3.82 ล้านบาท
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4. สัญญาสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
4.1.

สัญญาเช่าอาคารสานักงาน

คู่สญ
ั ญา

: ผูเ้ ช่า : บริษัทฯ
ผูใ้ ห้เช่า : บริษัท รุง่ โรจน์ธนกุล จากัด
ความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ
: ไม่มี
สินทรัพย์ท่เี ช่า
: พืน้ ที่ชนั้ 8 เนือ้ ที่ 584 ตารางเมตร อาคารรุง่ โรจน์ธนกุล
วัตถุประสงค์ของการเช่า
เพื่อเป็ นสานักงาน
อายุสญ
ั ญา
: 3 ปี โดยเริ่มตัง้ แต่ วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
(โดยบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์จะต่อสัญญาได้ แต่ตอ้ งดาเนินการแจ้งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 1 ปี ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา)
อัตราค่าเช่า
: 226,884 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค)
สาธารณูปโภค
: ผูใ้ ห้เช่าจัดหาไฟฟ้าและนา้ ประปาให้แก่ผเู้ ช่า โดยบริษัท ฯ จะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
ตามการใช้ไฟฟ้าและนา้ ประปาของพืน้ ที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าแยกต่างหากจากค่าเช่าพืน้ ที่
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: บริษัทฯ วางเงินประกันจานวน 1,361,304 บาท เพื่อเป็ นประกันว่าบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตาม
สัญญาเช่า โดยเงินประกันดังกล่าวนีจ้ ะไม่ได้รบั ดอกเบีย้ และผูใ้ ห้เช่าจะคืนเงินดังกล่าว
ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 15 วันนับแต่บริษัท ส่งมอบพืน้ ที่เช่าคืนแก่ผใู้ ห้เช่าในสภาพเรียบร้อย
ตามสัญญา หากผู้ให้เช่าคืนเงินประกันดังกล่า วล่าช้า ผู้ให้เช่าต้องชาระคืนเงินประกัน
พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผใู้ ห้เช่าผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่าจะคืน
เงินให้บริษัทฯ เสร็จสิน้
สิทธิในการเลิกสัญญาโดย : ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
ผูใ้ ห้เช่า
1) บริษัทฯ ไม่ชาระค่าเช่าตามเงื่อนไข ข้อตกลงตามที่กาหนดในสัญญา ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทนั ที
2) เมื่อบริษัทฯ ผิดสัญญาเช่าและผูใ้ ห้เช่าได้บอกกล่าวให้ดาเนินการแก้ไขพร้อมปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามสัญญาแต่บริษัทฯ ไม่ดาเนินการภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้ง
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4.2.

สัญญาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ

คู่สญ
ั ญา
วันที่ทาสัญญา
รายละเอียดที่สาคัญ
ของสัญญา

: บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยมีการระบุบริษัทฯ เป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ
: วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญาแต่ละฉบับ
: เป็ นสัญญาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ ที่มีการระบุเงื่อนไข
การรับประกันภัยต่อระหว่างกัน เช่น ประเภทงานที่รบั ประกันภัยต่อ วงเงินการรับประกันภัยต่อ
ส่วนลดประกันภัยต่อ ภัยที่เป็ นข้อยกเว้น การนาส่งงบบัญชี เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเอกสารสัญ ญาที่ลง
นามโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่
- มีการระบุช่อื บริษัทเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ
- มีการระบุหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัยต่อดังนี ้
o เป็ นตัวกลางในการประสานงานด้านเอกสาร
o เป็ นตัวกลางในการนาส่งเบีย้ ประกันต่อ ที่ได้รบั ชาระจากบริษัทประกันภัยให้กับ
บริ ษั ท รับ ประกั น ภัย ต่ อ ภายในระยะเวลาที่ คู่ สัญ ญาตกลงกั น โดยไม่ น าเบี ้ย
ประกันภัยดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ
o เป็ นตั ว กลางในการด าเนิ น การประสานงานเรี ย กร้อ งสิ น ไหมจากบริ ษั ท รับ
ประกันภัยต่อเพื่อนาส่งให้กบั บริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขของสัญญา

ค่าตอบแทน

: บริษัทฯ มีสิทธิ์ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของค่านายหน้าประกันภัยต่อตามอัตราที่ตกลงกันโดย
มีการระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อักษรในสัญญาประกันภัยต่อฉบับดังกล่าว หรือในสัญญาระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทรับประกันภัยต่อ
: ไม่มี
: ไม่มี
: ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา หรือมีเหตุให้สญ
ั ญาสิน้ สุดลงตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ
: สัญญาสิน้ สุดลงเมื่อครบระยะเวลาที่กาหนด หรือมีเหตุตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่ละฉบับซึ่งรวมถึงใน
กรณีดงั นี ้
- คู่สญ
ั ญาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในสัญญา
- คู่สญ
ั ญามีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันทีในกรณีดงั นี ้
o เมื่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายประพฤติผิดสัญญา หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้
o เมื่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายผิดนัดชาระ สูญเสียเงินทุนจดทะเบียน ล้มละลาย หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
o เมื่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายถูกควบรวมกิจการซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินการ
o เมื่อประเทศของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายถูกควบคุม ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง หรืออยู่ใน
สภาวะสงคราม
- บริ ษั ทประกันภัยสามารถบอกเลิ กสัญญาได้หากบริษั ทรับประกันภัยต่ อถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

หลักประกัน
การชดใช้ความเสียหาย
ระยะเวลา
การสิน้ สุดของสัญญา
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1.9 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีการถือหุน้ ใดๆ ในบริษัทอื่น
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที่ 17 มีนาคม 2564
ลาดับที่
รายชือ่
1
ครอบครัวพรรณนิภา 1/
1.1 นายอัญชลิน พรรณนิภา
1.2 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
2
นางยุพเรศ พิรยิ ะพันธุ์
3
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
4
นายกฤษณ์ สุจเร
5
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
6
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
7
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
8
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
9
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
10
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
11
น.ส.บุลภรณ์ สุรทศพร
12
ประชาชนทั่วไป
รวม

จานวนหุ้น
102,000,000
59,500,000
42,500,000
30,600,000
20,400,000
17,000,000
1,700,000
1,210,600
900,000
800,000
800,000
800,000
800,000
52,989,400
230,000,000

ร้อยละ
44.35
25.87
18.48
13.30
8.87
7.39
0.74
0.53
0.39
0.35
0.35
0.35
0.35
23.03
100.00

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 115,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 230,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และมีทนุ ที่เรียกชาระแล้วจานวน 115,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 230,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50.00 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัท ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายปั นผลนัน้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัท ฯ อย่างมี
นัย สาคัญ ทั้ง นี ้ การจ่ า ยเงิน ปั น ผลดังกล่ าวอาจมีก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ขึ น้ อยู่กับ ผลการด าเนิ นงานและฐานะทางการเงิน
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สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความเหมาะสมในอนาคต และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ
บริษัทฯ ตามความเหมาะสมด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทฯ จะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระ หว่าง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรพอสมควรที่จะจ่ายเงิน
ปั นผลโดยไม่มีผลกระทบต่อ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ และจะรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ น
พืน้ ฐานสาคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ทัง้ นี ้ การระบุและจัดการความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มี
การตัดสินใจที่ดีขึน้ จะช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือ
หุน้ ได้ ความเสี่ยงหมายถึงโอกาสของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท โ ดยสามารถวัด
ความเสี่ยงได้จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้
(1) นโยบายการบริการความเสี่ยง
• บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ และตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของ การจัดทาแผนธุรกิจ
ประจาปี การบริหารงาน และการตัดสินใจประจาวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่าง ๆ
• ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็ นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทัง้ กาหนดมาตรการที่ เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง
(2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ ปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอก เพื่อบริหารจัดการประเภทความเสี่ยงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสม
และยอมรับได้ โดยฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ได้กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรไว้ดงั นี ้
• การกาหนดวัตถุประสงค์ : การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตัง้ แต่การระบุประเภทความเสี่ยง แนวทางการ
ประเมินความเสี่ยง และวิธีการกาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ให้เป็ นไปในแนวทางที่จะทาให้
องค์กรสามารถบรรลุพนั ธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดขึน้ ภายใต้หลักการที่ว่า บริษัทฯ จะ
ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสอดรับกับวิสยั ทัศน์ และค่านิยมองค์กร
• การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) : ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ขอบเขตที่ฝ่าย
บริหาร กาหนดระดับขอบเขตการตัดสินใจ และผลกระทบจากการตัดสินใจที่ยอมรับได้ โดยมั่นใจว่าภายใต้
ขอบเขตดังกล่าว องค์กรจะยังคงสามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน และบรรลุวตั ถุประสงค์ท่กี าหนด
• การระบุความเสี่ยง : กระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องมีการสอบทานและพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงในทุก ๆ
ด้าน ทัง้ จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกสม่าเสมอ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโน โลยี
สารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
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2.2 ปั จจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั

ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ
(1)

ความเสี่ยงจากการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการในอนาคต

ความเสี่ยง : ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี ้ ทาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 115.00 ล้านบาท
โดยมีหนุ้ สามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว 230.00 ล้านหุน้ และมูลค่าที่ตราไว้ (Par) เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้ โดยปั จจุบนั
บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาโอกาสในการเติบโตในอนาคตในการขยายขอบเขตของการทาธุรกิจด้านการเป็ นตัวกลางในการรับ
ประกันภัยต่อ หากบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในปั จจุบัน รวมถึง อาจต้องใช้เวลา
ในการดาเนินการตามแผนการใช้เงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุน ด้วยเหตุดังกล่าว อาจส่งผลให้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ปรับตัวลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการลงทุนในโครงการในอนาคต บริษัทฯ จะบริหารจัดการเงินสด
ที่ได้รบั จากการลงทุนตามกรอบแนวทางนโยบายลงทุนของบริษัทฯ ที่ ได้นาเสนออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
เดือนมกราคม 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของการลงทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุน ภายใต้
สภาวะเศรษกิจโลกที่ชะลอตัว และมีความผันผวน ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวัง และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้
(2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลประกอบการในแต่ละไตรมาส

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จะรับรู ้รายได้จากค่านายหน้า ประกันภัยต่อจากเบีย้ ประกันภัยต่อกรณีท่ีมีการทา
สัญญารับประกันภัยต่อเป็ นหลัก ซึ่งขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการและรูปแบบการบันทึกรายได้ของบริษัทประกันภัย ดังนัน้ ในบาง
ไตรมาสที่มีการทาสัญญารับประกันภัยต่อระหว่างบริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ เป็ นจานวนมาก หรือบริษัท
ประกันภัยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ท่เี อาประกันภัยต่อดังกล่าวเพิ่มขึน้ ก็จะส่งผลให้บริษัทฯ มีการรับรูร้ ายได้ในไตรมาสนัน้ และ/
หรื อ ไตรมาสถัด มาเป็ นจ านวนมากเช่น เดี ยวกัน ในกรณี ท่ี มี เ หตุแห่ งความเสี่ ยงขนาดใหญ่ เกิ ดขึ น้ และมี ก ารท าสัญญา
รับประกันภัยต่อ เนื่องจากเหตุนนั้ ในบางไตรมาสเป็ นจานวนมาก ก็อาจส่งผลให้ การรับรูร้ ายได้ของบริษัทฯ ใน ไตรมาสต่อมา
เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความพยายามขยายฐานลูกค้าในส่วนการประกันภัย ต่อแบบสัญญาเฉพาะราย
(Facultative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่รายได้ขึน้ อยู่กับสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา ( Treaty) ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในลักษณะเช่นที่ว่ามานีไ้ ด้
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(3)

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ความเสี่ยง : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึ่งเป็ นตัวกลางระหว่างบริษทั ประกันภัย
และบริษัทรับประกันภัยต่อ ดังนัน้ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ จึงสอดรับไปตามการเติบโตของธุรกิจประกันภัยวินาศภัย
ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทั้งนี ้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 เป็ นต้นมา ส่งผลให้ให้ปัจจัยที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอนั ต้องชะลอตั วลงเป็ น
อย่างมาก อาทิ การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน การนาเข้าและส่งออกสินค้า และ
ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหดตัวลงเป็ นอย่างมาก ตลอดจนถึง
การจ้างงานมีจานวนลดลง อันมีผลทาให้ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนถดถอยลงอย่างมีนยั ดังนัน้ หาก
ในอนาคต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงยืดเยือ้ อาจส่งผลให้ภาคธุรกิจประกันภัย
รวมถึงการประกันภัยต่อนัน้ ต้องชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากการที่บริษัทประกันภัยจานวนมากพึ่งพารายได้จากการประกันภัยรถยนต์ในสัดส่วนที่สูง จึงได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปรากฎชัดเจนจากตัวเลขยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ได้ปรับตัวลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ จึงส่งผลให้เบีย้ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทลดลง ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงอาจเป็ นสาเหตุท่ีทาให้
บริษัทประกันภัยต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจโดยการลดสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ (Reinsurance) ซึ่งอาจทา
ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงของการผันผวนของรายได้ค่านายหน้าจากสัญญาประกันภัยต่อของกรมธรรม์ประเภทนี ้ ลดลงใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชานาญในธุรกิจประกันภัยอย่างยาวนานจึงสามารถ
ประเมินสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว และได้เตรียมแผนการรับมือไว้อย่างทันท่วงที จึงสามารถเปลี่ยน
สถานการณ์วิกฤติดังกล่าวให้เป็ นโอกาส โดยเร่งจัดทาแผนการประกันภัยประเภท อื่น เพื่อทดแทนการลดลงของการทา
ประกันภัยประเภทรถยนต์ และนาเสนอต่อคู่คา้ ทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อได้ทันต่อสถานการณ์และ
เป็ นไปตามความต้องการของคู่คา้ จึงเป็ นผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากค่านายหน้า ประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage
Fee) จากผลิตภัณฑ์ใหม่ ทดแทนรายได้จากส่วนที่ถูกผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว รวมทั้ง ยังมีการเฝ้าติดตามและ
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภาคการผลิตต่างๆ และข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับ
ความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศในอนาคต
(4)

ความเสี่ยงจากบริษัทรั บประกันภัยต่อ (Reinsurer) ประสบปั ญหาสภาพคล่องจากผลกระทบของเชื้อไวรั ส
โคโรนา (COVID-19)

ความเสี่ยง : ด้วยการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทวีความรุ นแรงขึน้ ในหลายพืน้ ที่ท่ วั โลก จึงส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเป็ นอย่างมาก ทาให้ภาคเอกชนจาเป็ นต้องชะลอหรือหยุดการลงทุน หรือแม้กระทั่งต้องหยุด
ดาเนินธุรกิจชั่วคราว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บันเทิง และกีฬา อาทิ การยกเลิกการเดินทางระหว่างประเทศ และ
กิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้เกิดความเสียหายและมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสีย หายที่
เกิดขึน้ จากบริษัทประกันภัย อันเป็ นสาเหตุให้บริษัทรับประกันภัยต่อมีภาระในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจานวนมากใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจทาให้บริษัทรับประกั นภัยต่อซึ่งเป็ นคู่คา้ ของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับผลการดาเนินงานที่ไม่สดู้ ีนกั
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นอกจากนีแ้ ล้ว ตลาดหุน้ ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนอันเนื่องมาจากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID19) จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่สาคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้จากการลงทุนของบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งอาจมีผลต่อ
การถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจาก A- (Excellent) เป็ น B++(Good) ซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันภัยบางแห่ง ที่จะกาหนดเงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดี
หรือ A- (Excellent) ขึน้ ไปเท่านัน้ ดังนัน้ รายได้ของบริษัทฯ อาจจะได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าว
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบตั ิของสายงานพัฒนาธุรกิจในการคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ
ซึ่งก็จะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ความน่าเชื่อถือที่ค่สู ญ
ั ญาได้กาหนดไว้ โดยเกณฑ์ขนั้ ต่าที่บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบริษัท
รับประกันภัยต่อ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีระดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า A- 1 หรือหากลูกค้าต้องการทาสัญญากับบริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ต่ากว่า A- นัน้ ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารยืนยันให้กบั บริษัทฯ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้มีแนว
ทางการเฝ้าติดตามสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอเพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว และพร้อม
ที่จะพิจารณาสรรหาบริษัทรับประกันภัย ต่อที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ซึ่งจะทาให้
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ในลักษณะเช่นที่ว่ามานีไ้ ด้
(5)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าบริษัทประกันภัย (Cedant) รายใหญ่

ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีรายได้ท่ีเกิดจากการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อให้กับบริษัทประกันภัยจานวนไม่ต่ากว่า 20 บริษัท
ต่อปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลักซึ่งเป็ นบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ จานวน 3 ราย โดยมีสดั ส่วนรายได้ท่เี กิดจาก
เบีย้ ประกันภัยต่อ (Reinsurance Premium) รวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.93 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีสดั ส่วน
ร้อ ยละ 55.63 ในปี 2562 และ ตามล าดับ ดัง นั้น หากบริ ษั ท ประกัน ภัย รายดัง กล่ า วปรับ สัด ส่ ว น Portfolio ในการเอา
ประกันภัยต่อโดยปรับสัดส่วนลง รวมถึง หากบริษัทประกันภัยรายใหญ่เกิดปั ญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน และรายได้จากการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อของบริษัทฯ ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบริษัทประกันภัยที่มีฐานะทาง
การเงินที่ม่ นั คง มีช่ือเสียงและประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ รวมถึงมีความเป็ นมืออาชีพสูง เพื่อลดความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance
Solution Provider) ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา รวมถึงการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคูไ่ ปกับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับลูกค้า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้เร่งสร้างความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ
ขยายโอกาสทางธุรกิจและลดการพึ่งพาลูกค้าเพียงไม่กี่ราย

1 การจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน (Financial Strength Rating) ของบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลผลการจัด
อันดับจากบริษัทจัดทาอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) 4 บริษัทประกอบด้วย A.M. Best, Fitch Ratings, Moody’s Investors
Service และ S&P ซึ่งเป็ นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ทางสานักงาน คปภ. กาหนดใน “ประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2555
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(6)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) รายใหญ่

ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรับประกันภัยต่อในปี
2562 และงวด 9เดือนของปี 2563 เท่ากับ 129.76 ล้านบาท และ 158.68 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ให้บริการ
แก่บริษัทรับประกันภัยต่อทัง้ หมดจานวนกว่า 56 ราย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รบั รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากบริษัทรับ
ประกันภัยต่อหลัก 2 ราย ซึ่งเป็ นบริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ 1 ราย และบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ 1 ราย
โดยมีสดั ส่วนรวมกันร้อยละ 62.62 และร้อยละ 75.01 ของรายได้ค่านายหน้ารวมในปี 2562 และปี 2563 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้
เห็ นว่ า บริษั ทฯ มี ก ารพึ่ ง พิ ง บริษั ท รับ ประกัน ภัย ต่ อบางราย ดัง กล่ า ว ดัง นั้น หากบริษั ท รับ ประกัน ภัย ต่ อ ราย นั้นมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการดาเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง : การจัดหาประกันภัยต่อนัน้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของเงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อและ
คุณสมบัติของบริษัทรับประกันภัยต่อ ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัทประกันภัยเป็ นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะ
นายหน้าประกันภัยต่อ ได้ให้ความสาคัญในการสรรหาบริษัทรับประกันภัยต่อ ด้วยการคัดเลือกรายที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถื อ
ของคู่สญ
ั ญา ซึ่งประเมินจากความเสี่ยงด้านเครดิตการประกันภัยต่อ โดยบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ ต้องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถื อของคู่สัญญาตามระดับความเสี่ยงที่จัดขึน้ โดย S&P, Moody’s, Fitch และ A.M Best ไม่ต่ ากว่า A- และ
สาหรับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศจะกาหนดค่าความเสี่ยงตามอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท
รับประกันภัยต่อหรือ CAR Ratio ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 200 เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษัทรับประกันภัยต่อทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็ นการบริหารจัดการคู่คา้ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั พร้อมกันกับการขยายฐานคู่คา้ ไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อรายใหม่ๆ โดยใช้
ประสบการณ์ ฐานข้อมูล และความเป็ นมืออาชีพของบริษัทฯ จึงทาให้บริษัทฯ เป็ นที่ยอมรับจากบริษัทรับประกันภัยต่อทัง้ ใน
และต่างประเทศ และได้รบั ความไว้วางใจและมีสมั พันธ์อนั ดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
(7)

ความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ (Reinsurer) ติ ด ต่ อ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ โดยตรงกั บ บริ ษั ท
ประกันภัย (Cedant)

ความเสี่ยง : ในกรณีท่ีบริษัทรับประกันภัยต่อดาเนินการรับประกันภัยต่อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย อาจส่งผลกระทบให้
บริษัทฯ สูญเสียรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง : จากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อเป็ นอย่างมาก มีความเข้าใจใน
ความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ รวมถึงสภาพการแข่งขันและสภาวะของตลาดประกันภัยในประเทศไทยอย่างลึกซึง้ ตลอดจนมี
ความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทประกันภัย และที่สาคัญคือต้นทุนที่ต่ากว่าจากการใช้
บริการของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับการที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทรับประกัน ภัยต่อติดต่อกันเองโดยตรง การใช้บริการ
นายหน้าประกันภัยต่อของบริษัทฯ จึงมีความคุม้ ค่าและส่งผลให้ค่คู า้ ไว้วางใจให้ บริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญา
ประกันภัยต่อ เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนที่ดีท่สี ดุ จากการรับประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพ
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นอกจากนัน้ หากบริษัทรับประกันภัยต่อติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยโดยตรง อาจต้องเผชิญกับความยุ่งยากและ
ซับซ้อนทัง้ ทางด้านภาษา เอกสารที่จาเป็ นต่างๆ และการประสานงาน โดยเฉพาะบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ รวมถึง
ในกรณีท่ีบริษัทรับประกันภัยต่อดาเนินการจัดตัง้ สาขาในประเทศ (Local) จะจาเป็ นต้องแบกรับทัง้ ต้นทุนคงที่ และต้นทุน
แปรผัน จานวนมาก อาทิ ค่าเช่าอาคารสานักงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เป็ นต้น ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงมั่นใจ
ว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ย เนื่องจาก บริษัทฯ มีความรู ้ ความเข้าใจ ความชานาญ และสายสัมพันธ์กับ
บริษัทประกันภัย เป็ นเวลานาน สามารถช่วยเหลือบริษัทรับประกันภัยต่อได้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นการลดเงินลงทุน ในการ
จัดตั้งสาขาในประเทศไทย ตามที่กล่าวข้างต้น เป็ นผลให้บริษัทรับประกัน ภัยต่อ ส่วนใหญ่ จึง นิยมใช้บริการนายหน้า
ประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ที่มีความรู แ้ ละความเข้าใจถึงความต้องการของบริษัทประกันภัยและแนวโน้มของ
ตลาดในประเทศไทยแทน
(8)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิ รัตน์ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้ร่วมก่อตัง้ บริษัทฯ และดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป
ตามลาดับ เนื่องจากมีประสบการณ์ในธุรกิจการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) มาเป็ นเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีความรู ้
ความสามารถในธุรกิจเป็ นอย่างดี โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ การบริหารงานของ
บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
มาตรการจัดการความเสี่ยง : ผูบ้ ริหารหลักของบริษัทฯ ได้แก่ นางยุพเรศ พิรยิ ะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 13.30 และร้อยละ 8.87 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย
หุน้ ในครัง้ นี ้ ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าผูบ้ ริหารหลักจะยังคงเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ต่อไป และจะบริหารงานเต็มความสามารถเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมนโยบายการสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ
(Succession Plan) ไว้ รวมถึงได้มีการจัดโครงสร้างตาแหน่งและหน้าที่สาคัญไม่ให้กระจุกตัวอยู่กับผูบ้ ริหารรายดังกล่าว
เท่านัน้ โดยในช่วงต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผูบ้ ริหารซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกมาดารงตาแหน่งสาคัญเพิ่มเติม คือ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถและเข้าใจในธุรกิจ
นายหน้ารับประกันภัยต่อเป็ นอย่างดี รวมถึง บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับบุคลากรของบริษัทฯ พร้อมมุ่งเน้นนโยบายจูงใจ
พนักงานให้อยู่กับองค์กรเพื่ อเติบ โตร่วมกันในระยะยาว โดยมีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงาน และพิจารณา
ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ ต าแหน่ ง และความรู ค้ วามสามารถ โดยสามารถเที ย บเคี ย งได้กับ อัต ราผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยั งจัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของพนักงานอย่า ง
สม่าเสมอ
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(9)

ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัยต่อ และคู่แข่งรายใหม่

ความเสี่ยง : ในอดีต ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อยังไม่เป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้าง เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวและมี
ความซับซ้อน อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มอุตสาหกรรมประกันภัยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยมีความ
เข้าใจและมีความสามารถในการเข้าถึงการทาประกันภัยมากขึน้ บริษัทประกันภัยจึงมีผลประกอบการดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการรับประกันภัยที่มีมลู ค่าสูงขึน้ ทุกปี ดังนัน้ การทาประกันภัยต่อจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย ทาให้บริษัทประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ส่งผลให้บริษัทประกันภั ยเลือกที่จะท า
ประกันภัยต่อมากขึน้ ธุรกิจประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อจึงได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมากในช่วงหลายปี ท่ผี ่าน
มา เหตุ ผ ลดัง กล่ า วท าให้จ านวนผู้ป ระกอบการนายหน้า ประกั น ภัย ต่ อ ในประเทศไทยเพิ่ ม จ านวนมากขึ น้ โดยมี ทั้ง
ผูป้ ระกอบการสัญชาติไทยและต่างประเทศที่เ ข้ามาในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน จากฐานข้อมูลของสานักงาน คปภ. แสดง
ให้เห็นว่าในปี 2563 มีนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรงและประกันภัยต่อจานวน 32 บริษัท ดังนัน้
บริษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงจากการเพิ่มขึน้ ของคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการแข่งขัน
ด้านอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) อันจะมีผลทาให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง
เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่ว่านี ้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสัญญาประกันภัยต่อที่มีความหลากหลาย
และเป็ นที่ตอ้ งการของบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการทางานที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั และประเมินแนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันภัยต่ออย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนถึงยึดแนวทางการทางานที่ใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยและบริ ษัทรับประกันภัยต่อเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
และเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกพัฒนาขึน้ เป็ นที่ตอ้ งการของผูเ้ อาประกันภัยอย่างแท้จริง และการเอาประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันภัยนัน้ เป็ นไปอย่างราบรื่นและตรงกับความต้องการของทัง้ บริษัทประกันภัยและบริษัทรับ ประกันภัยต่อมาก
ที่สุด กลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของลูกค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพมากขึน้ แล้ว ยังช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกบั บริษัทประกันภัยและช่วยให้บริษัทฯ ได้จดั หาสัญญาประกันภัยต่อบนผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีคณ
ุ ภาพ
และหลากหลายมากขึน้ ซึ่งเป็ นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ในการแข่งขันในตลาดนายหน้าประกันภัยต่อในอนาคตได้
(10)

ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยง : ปั จจุบนั บริษัทฯ มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อผ่านระบบออนไลน์
เป็ นหลัก จึงทาให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีรูปแบบที่หลากหลายและทวีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึน้ ทุกวัน
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ จึงได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยได้
กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรัดกุม และได้ว่าจ้างบริษัทชัน้ นาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เข้ามาดาเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังการถูกคุกคามทางไซเบอร์
ของบริษัทฯ ทุกช่องทาง พร้อมทัง้ รายงานความผิดปกติให้บริษัทฯ รับทราบโดยทันทีหากเกิดกรณีภยั คุกคามทางไซเบอร์กบั
บริ ษั ท ฯ ระบบป้ อ งกั น การโจมตี ท างไซเบอร์ใ นปั จ จุ บั น ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
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ความเสี่ยงด้ านกฎเกณฑ์ (Regulatory Risk)
(1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัยต่อและประกัน
วินาศภัย

ความเสี่ยง : ในปั จจุบนั การดาเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อของบริษัทฯ นัน้ อยู่ภายใต้การควบคุมโดย พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและกฎหมายลาดับรองลงมาซึ่งมี สานักงาน คปภ. เป็ นหน่วยงานกากับและดูแล และเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อในเรื่องต่างๆ อาทิ
o การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบคุ คลเป็ นนายหน้าประกันภัยโดยตรงและต่อ
o การเก็บเบีย้ ประกันภัยต่อ
o การยื่นรายงานเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ
ทัง้ นี ้ หากกฎหมายที่ใช้บงั คับการประกอบธุรกิจของนายหน้าประกันภัยต่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จึงอาจจะส่งผลกระทบอย่างมี นยั สาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีแ้ ล้ว หากกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีผลต่อบริษัทประกันภัย
เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในทางอ้อมได้เช่นกัน
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามกฎข้อบั งคับของคปภ. ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่ออย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รบั ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
โดยตรงและประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่องนับแต่ก่อตัง้ บริษัทฯ นอกจากนีแ้ ล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นดัชนีชีน้ าถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ใน
ประเทศไทยได้เป็ นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็ นธุรกิจที่มคี วามเป็ นสากลอย่างมาก ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าบริษทั
ฯ จะมีความพร้อมและมีความสามารถที่จะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ได้เป็ นอย่างดี
(2)

ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายของบริ ษัทประกันภั ย (Cedant) และบริ ษั ทรั บประกันภัยต่อ
(Reinsurer)

ความเสี่ยง : เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นนิติบุคคลที่เป็ นตัวกลางซึ่งมีบทบาทสาคัญในการประสานงานจัดทาสัญญาประกันภัย
ต่อระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อหากคู่คา้ ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทาประกันภัย
ต่อ เช่น การปรับลดสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ เป็ นต้น จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของงานบริการ
ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ อย่างสม่าเสมอ การบริการที่บริษัทฯ มอบให้แก่บริษัทคู่คา้ นั้น มิใช่เพียงการบริกา รจัดทาสัญญา
ประกันภัยต่อ แต่ยงั รวมไปถึงการวิเคราะห์และให้คาปรึกษา ร่วมพัฒนาและให้คาแนะนาในการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อ
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อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เพื่อช่วยให้คู่คา้ ของบริษัทฯ ทั้ง
บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการของบริษัทฯ ได้
นอกจากนี ้ บริษั ท ฯ ยัง มี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย ใหม่ ๆ ร่ว มกับ บริษั ท ประกัน ภัย โดยผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกันภัยที่ถูกพัฒนาขึน้ จะมีคุณลักษณะและเงื่อนไขที่เป็ นที่ตอ้ งการของประชาชนและมีความเหมาะสมกั บช่องทางการ
ขายเพื่อที่จะเข้าถึงผูบ้ ริโภคที่เป็ นเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะเอือ้ ประโยชน์ให้เกิดขึน้ กับทัง้ บริษัทประกันภัยและ
บริษัทรับประกันภัยต่อ ไปพร้อมๆ กันอันจะทาให้ความเสี่ยงประเภทดังกล่าวข้างต้นนีล้ ดลง
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
(1)

ความเสี่ยงจากการติดตามเบีย้ ประกันภัยต่อทีค่ ้างชาระ

ความเสี่ยง : ในปั จจุบันการทาสัญญาประกันภัยต่อนั้นจะกาหนดให้มีการชาระค่าเบีย้ ประกันภัยต่อเป็ นรายงวด โดยที่การ
ประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) โดยส่วนมากจะมีการกาหนดชาระเงินนับจากวันสิน้ ไตรมาส ในขณะที่การ
ประกันภัยต่ อแบบเฉพาะราย (Facultative) จะมี ก าหนดการช าระเงิ น ที่ แตกต่ างกันออกไปตามข้อตกลงที่ ระบุในสัญญา
ประกันภัยต่อ โดยปกติบริษัทฯ จะรับฝากค่าเบีย้ ประกันภัยต่อที่ได้รบั จากบริษัทประกันภัย และหักส่วนที่เป็ นรายได้ค่านายหน้า
ประกันภัยต่อของบริษัทฯ ไว้ ก่อนที่จะนาส่วนที่เหลือ ที่เป็ นรายได้ของบริษัทรับประกันภัยต่อ นาฝากในบัญชีเงินฝากสถาบัน
การเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ ซึ่งแยกจากบัญชีท่ีใช้ในการดาเนินการอื่นๆ เพื่อนาส่งเบีย้ ประกันภัยต่อให้แก่บริษัทรับประกันภัย
ต่อ
อย่างไรก็ดีในบางกรณีบริษัทประกันภัยที่เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ จะมีขนั้ ตอนการดาเนินงานทางเอกสารที่ค่อนข้างรัดกุ ม จึง
อาจทาให้การเบิกจ่ายไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ กรณี ลักษณะเช่นที่ว่านีจ้ ะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับค่าเบีย้
ประกันภัยต่อล่าช้า จึงปรากฎรายการยอดคงค้างนานสาหรับเงินค้างจ่า ยบริษัทรับประกันภัยต่อในงบการเงิน ซึ่งก็จะส่งผล
ต่อโอกาสในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการดาเนินการวางนโยบายการติดตามเบีย้
ประกันภัยต่อที่คา้ งชาระอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะได้รบั รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อล่าช้า
โดยในปั จจุบนั บริษัทฯ มีการกาหนดระยะเวลาการรอจ่าย (Credit Term) สาหรับแต่ละประเภทสัญญาดังนี ้
1) สัญญาประเภท Treaty จะกาหนดระยะเวลาการรอจ่ายตามสัญญาที่มีการตกลงร่วมกันตามแต่ละสัญญาที่เกิดขึน้
2) สัญญาประเภท Facultative จะแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ท่ีมีการกาหนดวันชาระจ่ายจาก บริษัทประกันภัย (PPW:
Premium payment warranty) จะกาหนดระยะเวลาการรอจ่ายตามเงื่อนไข โดยนับจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ และ
กรณีท่ีไม่มีการกาหนดวันชาระจ่ายจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯ จะมีการกาหนดระยะเวลาการรอจ่ายเป็ นระยะเวลา
120 วันนับจากวันที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ จะติดตามการชาระค่าเบีย้ ประกันภัยต่อที่คา้ งชาระอย่างใกล้ชิด โดยมีการกาหนดไว้ใน
คู่มือปฏิบตั ิงานฝ่ ายบัญชีและการเงิน ซึ่งได้ระบุให้มีการตรวจสอบสถานะของค่าเบีย้ ประกันภัยต่อแต่ละรายการที่ถึงกาหนด
ชาระเงิน แต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยได้ เมื่อมีการชาระเงินล่าช้าเกินกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด ฝ่ ายบัญชีและ
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การเงินจะแจ้งแก่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจทั่วไปเพื่อดาเนินการที่จาเป็ นต่อไป และมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามผลอย่างชัดเจนนับ
จากวันที่แจ้ง
นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น้ บริษัทฯ ยังมีการกาหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพของบริษั ท
ประกันภัย ก่อนที่จะมีการดาเนินธุรกิจด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการเก็บข้อมูลสถิติการชาระเงินย้อนหลัง และการตรวจสอบ
ความแข็ งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยก่อนรับงาน เพื่ อให้ม่ ันใจได้ว่า บริษั ทฯ ได้ให้บริการจัดทาสัญญา
ประกันภัยต่อแก่บริษัทรับประกันภัยต่อด้วยคู่คา้ ที่มี ความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงทางฐานะการเงิน
(2)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยง : เนื่องจากในปั จจุบัน บริษัทรับประกันภัยต่อที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นบริษัทต่างประเทศ
การทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับ และการโอนเงิน ค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทน และรายการอื่นๆ จึงมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากการใช้สกุลเงินที่แตกต่างกัน
มาตรการจัดการความเสี่ยง : เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการทาธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทรับประกันภัยต่อในสกุลเงินบาทเท่านัน้ กล่าวคือ การกาหนดอัตราค่าเบีย้ ประกันภัยต่อในสัญญาประกันภัยต่อ เอกสาร
แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน จะแสดงมูลค่าเงินอยู่ในสกุลเงินบาท
ดังนั้น ธุรกรรมทางการเงินที่ บริษัทฯ ทาร่วมกับบริษัทรับประกันภัยต่อจะอยู่ในสกุลเงินบาททั้ งหมด ทาให้บริษัทฯ สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้
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ความเสี่ยงภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
(1)

ความเสี่ยงจากการขายหุน้ ของบริษัทฯ ในอนาคตโดยผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ หลังจากการเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุน

ความเสี่ยง : ในอนาคตภายหลังพ้นระยะ Silent Period ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ อาจมีการขายหุน้ ที่ตนถืออยู่ให้กับ
บุคคลภายนอก ดังนัน้ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน ตามนโยบายการลงทุนของผูล้ งทุนใหม่ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวจะคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
และการเปลี่ยนแปลง กรรมการ และ/ หรือ เพิ่มเติมกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคลากร จะต้องดาเนินการภายใต้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดิมที่ติด Silent Period ได้แก่ นายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท์ พรรณนิภา นางยุพเรศ
พิรยิ ะพันธุ์ นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ และนายกฤษณ์ สุจเร
(2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจากัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต

ความเสี่ ย ง : ในอนาคตบริษัท ฯ อาจมี ก ารออกตราสารต่างๆ รวมถึ งหุ้นสามัญเพิ่ มทุน และตราสารประเภทอื่น เช่น
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) หรือหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพเป็ นครัง้ คราว โดยอาจจัดสรรให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ( Rights Offering)ในกรณีท่ีบริษัทฯ เสนอหรือ
ให้สิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในการซือ้ หุ้น สามัญเพิ่มทุนหรือ สิ ทธิ ใดๆ ใน รู ปแบบใดๆ บริษัทมีสิทธิ ใช้ดุลยพินิจในการ
ดาเนินการเสนอขายตราสารดังกล่าวแก่ผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัท ฯ อาจไม่เสนอสิทธิในการจองซือ้ ตราสารดังกล่าวแก่ผูถ้ ือหุน้
สามัญที่มีถ่นิ ที่อยู่นอกประเทศไทยบางสัญชาติ (Restricted Countries) หากการเสนอขายดังกล่าวทาให้บริษัทมีหน้าที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนหรือข้อกาหนดของกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การปฎิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของกฎเกณฑ์อื่นในบางประเทศ อาจทาให้ผูล้ งทุนบางกลุ่มไม่
สามารถใช้สิทธิในการซือ้ ตราสารดังกล่าวตามสัดส่วนได้ ซึ่งอาจส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของผูล้ งทุนดังกล่าวลดลง
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญของบริษัทในประเทศใด เพื่อให้ผลู้ งทุนต่างชาติสามารถ
ใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนในอนาคต
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างการเติบโตระยะยาว โดยจะยึดแนวทางการดาเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณากลยุทธ์ของธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental) สัมพันธภาพต่อชุมชนและสังคม
(Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) (“ESG”) ซึ่งจะจัดให้มีการกากับดูแล 3 ด้าน คือ
•

•

•

สิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การที่บริษัทฯ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาและฟื ้ นฟู
สภาพแวดล้อมที่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ
สังคม (Social) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเท่าเทียม คานึงถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน
และสุขภาพของพนักงาน อีกทัง้ การให้ความสาคัญกับชุมชุนที่อยู่รอบด้าน
บรรษัทภิบาล (Governance) คือ การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
และดูแลผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ฯ อย่างเป็ นธรรม

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซคุณค่าของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีจดุ มุ่งหมายที่จะสร้างกลยุทธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน รวมถึง พนักงานของบริษัทฯ เอง เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมกันกับการสร้าง
ผลตอบแทนที่ย่งั ยืนให้แก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนต่อไป
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การดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทาแผนงานการเข้าถึงผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามบทบาทที่มีต่อบริษัทฯ และลักษณะของผูม้ ีส่วนได้
เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
พนักงาน
หน่วยงานภาครัฐและการกากับดูแล

ประเด็นสาคัญในการพิจารณา
•
•
•
•
•
•
•

คู่ค้า และลูกค้า

สังคมและชุมชน

•

•

กลยุทธ์และทิศทางการเติบโต
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลระยะยาว
โอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความรูพ้ นักงานอย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการภายในเพื่อจัดส่งข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐได้ตามกาหนด
การเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมมุ่งสร้างความไว้วางใจและ
ความร่วมมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับประกันภัยต่อในประเทศไทย
สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการจัดการผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สงั คมและชุมชน
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
4.1 การวิเคราะห์การดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่
รายการ

2562

การเปลี่ยนแปลง

2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รวมรายได้

132.49

100.00

196.04

100.00

63.55

47.97

รายได้ค่าบริการ

129.76

97.94

193.98

98.95

64.22

49.49

หัก ต้นทุนการให้บริการ

33.43

25.23

51.64

26.34

18.21

54.47

กาไรขัน้ ต้น

96.33

72.71

142.34

72.61

46.01

47.76

รายได้อื่น

2.73

2.06

2.06

1.05

(0.67)

(24.54)

หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย

3.88

2.93

3.59

1.83

(0.29)

(7.47)

หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

38.53

29.08

46.82

23.89

8.29

21.52

หัก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย

0.35

0.27

-

-

(0.35)

(100.00)

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

56.30

42.49

93.99

47.94

37.69

66.94

หัก ต้นทุนทางการเงิน

0.26

0.19

0.76

0.38

0.50

192.31

กาไรก่อนภาษีเงินได้

56.04

42.30

93.23

47.56

37.19

66.36

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

12.00

9.06

19.17

9.78

7.17

59.75

กาไรสาหรับปี

44.04

33.24

74.06

37.78

30.02

68.17
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รายได้ค่าบริการ
ในปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจานวน 129.76 ล้านบาท และ 193.98 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 64.22
ล้านบาท หรือร้อยละ 49.49 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน (Alternative Business) โดยลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ
ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะธุรกิจออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้
รายการ

1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป
(Traditional Business)
2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนา
ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน
(Alternative Business)
รวมรายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการของบริษัทฯ แบ่งลักษณะงานของธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อ สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่
2562
2563
การเปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

79.68

61.41

71.48

36.85

(8.20)

(10.29)

50.08

38.59

122.50

63.15

72.42

144.61

129.76

100.00

193.98

100.00

64.22

49.49

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ในปี 2562 - 2563 มีรายได้เท่ากับ 79.68 ล้านบาท และ
71.48 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงเท่ากับ 8.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.29 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ในปี 2562 - 2563 มี
รายได้เท่ากับ 50.08 ล้านบาท และ 122.50 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ จานวน 72.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.61 จากปี
2562 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) อาทิ สัญญา
ประกันภัยต่อกลุ่มอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและอุบตั ิเหตุเดินทาง สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันสุขภาพ และสัญญาประกันต่อ
กลุ่มประกันเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยอัญมณีและ
ทองคา สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance) สัญญา
ประกั น ภัย ต่ อ กลุ่ม ประกั น ภัย ไซเบอร์ และสัญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ม ประกั น ภัย ความรับ ผิ ด วิ ช าชี พ แพทย์ (Medical
Malpractice Liability)
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น โดยสาหรับปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.73 ล้าน
บาท และ 2.06 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงเท่ากับ 0.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.54 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจาก
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากที่ลดลง
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ต้นทุนการให้บริการ
เนื่ อ งจากธุ รกิ จนายหน้าประกันภัยต่ อนั้น เป็ นธุ รกิ จให้บริการ โดยมี ต ้น ทุน หลัก คื อ บุค คลากรที่มี ความรู แ้ ละความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ ต้นทุนหลักของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย
ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพของพนักงาน ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับคู่คา้
ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีตน้ ทุนการให้บริการ จานวน 33.43 ล้านบาท และ 51.64 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้
จานวน จานวน 18.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.47 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงาน
ธุรกิจลูกค้าเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
กาไรขั้นต้น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 กาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 96.33 ล้านบาท และ 142.34 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2563 กาไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ 46.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.76 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของ
รายได้ค่ า บริก าร โดยเฉพาะธุร กิ จ นายหน้าประกัน ภัยต่ อแบบพัฒ นาช่อ งทางและผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ ร่วมกัน (Alternative
Business) รวมไปถึงการวางแผนการดาเนินงานและบริหารจัดการบุคคลากรอย่างเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายให้กับผูแ้ นะนางานซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
สาหรับ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒ นาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกัน ( Alternative Business) โดยในปี
2562 – 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 3.88 ล้านบาท และ 3.59 ล้านบาทตามลาดับ ลดลง 0.29 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.47 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2562 และ 2563 มีจานวนเท่ากับ 38.53 ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึน้ 8.29 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 21.52 จากปี 2562 เนื่องจากมีการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานปฏิบัติการ
เพื่อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี 2562 - 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 12.00 ล้านบาท และ 19.17 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการ
เพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ในปี 2563 จานวน 7.17 ล้านบาทนัน้ เป็ นไปตามผลกาไรของบริษัทฯ ในปี ดงั กล่าว
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2562 - 2563 กาไรสุทธิของบริษัทฯ มีจานวนเท่ากับ 44.04 ล้านบาท และ 74.06 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้
30.02 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 68.17 จากปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจาก
สัญ ญาประกั น ภัย ต่ อ กลุ่ม ธุ ร กิ จ นายหน้า ประกัน ภัย ต่ อ แบบพัฒ นาช่ อ งทางและผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ร่ ว มกั น ( Alternative
Business) ที่เพิ่มขึน้ และการวางแผนการดาเนินงานและบริหารจัดการบุคคลากรอย่างเหมาะสม
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4.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

รายการ

ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2563

การเปลี่ยนแปลง

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์รวม

128.67

100.00

212.98

100.00

84.31

65.52

หนีส้ ินรวม

72.40

56.27

111.49

52.35

39.09

53.99

ส่วนของเจ้าของ

56.27

43.73

101.49

47.65

45.22

80.36

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 128.67 ล้านบาท และ 212.98 ล้านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึน้ จานวน 84.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 65.52 โดยเพิ่มขึน้ จากการรับชาระเงินจากการออกหุน้ สามัญจานวน 77.50 ล้าน
บาท และการรับรูร้ ายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเป็ นผลจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า
(TFRS 16) มาถือปฏิบตั ิ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 จานวน 11.39 ล้านบาท
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 72.40 ล้านบาท และ 111.49 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้
จานวน 39.09 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.99 โดยหลักจากเจ้าหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ ื่น ตามการเติบโตของรายได้
และและหนีส้ ินตามสัญญาเช่า จากการนา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 56.27 ล้านบาท และ 101.49 ล้านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึน้ จานวน 45.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 80.36 โดยเพิ่มขึน้ จากมีกาไรสุทธิและกาไรเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับปี 2563 จานวน
74.06 ล้านบาท และจานวน 1.52 ล้านบาท ตามลาดับ และการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 77.50 ล้านบาท โดยในปี
ดังกล่าวมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 107.85 ล้านบาท
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
(1)

(2)

บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

: บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) หรือ TQR

ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: 46/7 อาคารรุง่ โรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 0107563000274
: ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

กลุ่มอุตสาหกรรม

: ธุรกิจการเงิน

ทุนจดทะเบียน

: 115,000,000 บาท ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

ทุนที่เรียกชาระแล้ว

: 115,000,000 บาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

มูลค่าที่ตราไว้

: 0.50 บาทต่อหุน้

โทรศัพท์

: +66 2150 – 8560

โทรสาร

: +66 2150 – 8563

เว็บไซต์

: www.tqr.co.th

บุคคลอื่น ๆ
(1) นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: +66 2009 – 9999
โทรสาร
: +66 2009 – 9476
(2) ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
: อาคารบางกอกซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ ที่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: +66 2344 - 1000
: +66 2286 - 5050

ข้อมูลอืน่
- ไม่มี -
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ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี ้ บริษัทฯ มี คดีความและข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ฯ จานวน 1 คดี ซึ่งเป็ น
คดีความที่บริษัทฯ เป็ น โจทก์ในข้อพิพาททางกฎหมาย จากกรณี การถูกปลอมแปลงอีเมลทางธุ รกิจ (Business Email
Compromise)
ในปี 2560 บริษัทฯ มีข้อพิพาทกรณี ถูกปลอมแปลงอีเมลทางธุรกิจ (Business Email Compromise) เป็ นจานวนเงินรวม
ทัง้ สิน้ 32.27 ล้านบาท ซึ่งเป็ นธุรกรรมกับคู่คา้ บริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศจานวน 1 ราย ทาให้ค่คู า้ ไม่ได้รบั เงินจานวน
ดังกล่าว แม้ว่าขณะทาธุรกรรมสื่อสารทางอีเมล บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังและการตรวจสอบอย่างดีในการติดต่อและ
ดาเนินการต่างๆ ในการทาธุรกรรมนัน้ แล้ว ภายหลังจากที่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว บริษัท ฯ ได้สืบสวนหาสาเหตุรว่ มกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านไอทีทงั้ ภายในและภายนอกบริษัท ฯ โดยทันที และจากการสืบสวนพบว่า เหตุการณ์นีไ้ ม่มีบุคลากรของ
บริษัทฯ เกี่ยวข้องหรือมีส่วนรูเ้ ห็นแต่อย่างใด และบริษัทฯ ได้ดาเนินการติดต่อบริษัทรับประกันภัยต่อรายดังกล่าวแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เข้าแจ้งเหตุท่เี กิดขึน้ ต่อสานักงานตารวจแห่งชาติทงั้ ในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเป็ นประเทศที่ได้มีการ
กระทาความผิดเกิดขึน้ และดาเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นจาเลยในคดีแพ่งต่อศาลของ ประเทศดังกล่าว เพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายคืน
ในปี 2561 ศาลได้มีคาพิพากษาให้บริษัท ฯ เป็ นฝ่ ายชนะคดี และบริษัท ฯ สามารถติดตามเงินคืนได้แล้ว เป็ นจานวน 4.98
ล้านบาท โดยภายหลังจากที่ได้รบั เงินมา บริษัทฯ ได้ดาเนินการนาส่งเงินให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อทันที ทั้งนี ้ บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเงินในส่วนที่ยงั ไม่ได้รบั คืน ต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริษัทรับประกันภัยต่อ ที่ได้รบั ความเสียหายได้ส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ยังไม่มี
ภาระที่จะต้องชดใช้ความเสียหายดังกล่าวแก่ บริษัทรับประกันภัยต่อแต่ยงั คงมีภาระในการติดตามความคืบหน้าสาหรับเงิน
ในส่วนที่ขาดไป และขอให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของในการติดตามเงินส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ ในงวดปี
2561 บริษัทฯ ได้ตงั้ ค่าใช้จ่ายจากกรณีนใี ้ นงบการเงินแล้วเป็ นจานวน 27.29 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าต่อบริษัทรับประกันภัยต่อรายดังกล่าวตามที่ตกลงไว้ในบันทึก
ข้อตกลงที่มีระหว่างกัน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ BEC ตามที่ระบุขา้ งต้น บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ โดยกาหนด
กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม โดยว่าจ้างบริษัทชัน้ นาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็ นอย่างดี เข้ามาช่วยตรวจสอบ พร้อมเฝ้าระวังการถูกคุกคามทางไซเบอร์ของบริษทั ฯ
โดยจะมีการเฝ้าระวังการคุกคามผ่าน อีเมล อุปกรณ์ Firewall และ Server พร้อมทัง้ รายงานความผิดปกติหากมีการคุกคาม
ทางไซเบอร์ให้บริษัทฯ ทราบทันที ในปั จจุบัน ระบบป้องกันของบริษัทฯ มี ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการซือ้ กรมธรรม์อาชญากรรมทางไซเบอร์และกรมธรรม์ความรับผิดทาง
วิชาชีพเพื่อเป็ นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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TQR PUBLIC COMPANY LIMITED
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6.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ยึดถื อแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจในระยะยาวและเกิด
ความโปร่งใส บริษัทฯ จึ งได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหาร
องค์กรและแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในบริษัทฯ โดยรับเอาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code 2560 มาปรับใช้ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยหลักการ
ดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง แต่ยงั สร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยสาระสาคัญของนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 หมวด ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1
หลักปฏิบัติ 2
หลักปฏิบัติ 3
หลักปฏิบัติ 4
หลักปฏิบัติ 5
หลักปฏิบัติ 6
หลักปฏิบัติ 7
หลักปฏิบัติ 8

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผูน้ าองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ื อหุน้
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การเสนอวาระการประชุม
ด้วยบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่า
เทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะได้
เปิ ดโอกาสให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท เป็ นการล่วงหน้าโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบ และเสนอเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระกรประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะจัดขึน้ ปี ละ 1 ครัง้ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของทุกปี ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ (AGM Checklist) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ท่ี
เหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ โดยจัดประชุมในวันและเวลาทาการ ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. บริเวณ
สถานที่ประชุมอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร หรือปริมณฑล มีการคมนาคมที่สะดวก และรวมถึงการจัดประชุมโดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
การลงมติการประชุม
บริษัทให้ผูถ้ ือหุน้ มี การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลการลงคะแนน โดยการเปิ ดเผยทุกวาระ ประธาน
กรรมการ จะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาการประชุมและตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนชัดเจ นตรงประเด็น พร้อมทัง้ มีการ
บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน สรุ ปการลงมติและนับคะแนนเสียงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความ
โปร่งใส และเป็ นธรรม
โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้า งกรรมการของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 ชุ ด ได้แ ก่ (1)
คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการลงทุน โดย
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้
ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
การแยกตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถกู แบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ม่นั ใจว่ามี
การถ่วงดุลอานาจและหน้าที่ในระดับบนของบริษทั นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริษัทและทาให้ม่ ันใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ผลเพื่อให้
สามารถบรรลุภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจาวันและการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ระยะยาวซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
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6.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาต่างๆ ของ
ธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน
คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คา
นาหน้า
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย

ชื่อ
กฤษณะ
ชนะพันธุ์
ยุพเรศ
พรเกษม
กฤษณ์
ไตรทิพย์
ชัชวิน
ทนุธรรม

สกุล
บุญยะชัย
พิรยิ ะพันธุ์
พิรยิ ะพันธุ์
เหล่าฤทธิรตั น์
สุจเร
ศิวะกฤษณ์กลุ
พิพฒ
ั น์โชติธรรม
เกียรติไพบูลย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

วันเริ่มต้น
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
1 พฤษภาคม 2555
20 มีนาคม 2555
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562

(1) ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
2) กาหนดและพิจารณาอนุมตั ิวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้พิจารณาทบทวนงบประมาณ
การ (Budget) ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยทุก 6 (หก) เดือน รวมทั้งควบคุมกากับดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหาร การจัดการ และติดตามผลการดาเนินงาน ของฝ่ ายบริหารของทั้งบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามนโยบายทางธุรกิจ
3) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชบั ญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย และ ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( สานักงาน คปภ.)
รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษั ทในกรณีท่ีตาแหน่ง
กรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน
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4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึง ประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูง สุด
ดังกล่าว
พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ/หรือการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน
เว้นแต่รายการดัง กล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน คปภ.
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ
วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ในรอบปี ท่ผี ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วม รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ดาเนินการให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม นาระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และมีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่ าบริษัท ฯ บริษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริษั ท ร่ว มมี ค วามรับ ผิ ดชอบต่อ ผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
กรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัท ฯ ทราบ
รวมทัง้ กาหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของผูบ้ ริหารและผูท้ ่มี ีความเกี่ยวข้อง
มอบอานาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรื อหลายคนหรือบุค คลอื่นใดปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คล
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ดัง กล่ า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี ้
การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถ พิจารณาและอนุมตั ิ
รายการที่ ตนหรือ บุคคลที่ อาจมีความขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมีความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่ นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของ
การประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี ท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารนัน้
ติดตามและกากับดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วม ให้เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และประกาศสานักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจัดตัง้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าไป
เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่จะมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใด
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนด ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมข้างต้นที่ได้รบั
การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อ ต้องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนไม่ มี ลัก ษณะขาดความน่ า ไว้ว างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจัดตัง้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการจะดูแลติดตามให้บริ ษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ เช่น ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการที่เกี่ยวโยง
กันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
และรายการอื่นใดที่สาคัญซึ่งมิได้เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เป็ นต้น ทัง้ นีก้ าร
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องให้ขอ้ มูล มีความเพียงพอ ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในเวลาที่บริษัทฯ กาหนด
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่บี ริษัทฯ มีการจัดตัง้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ กับ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทัง้ ควรให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจัดให้มีระบบงานที่ชดั เจนเพื่อ
แสดงได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่มีนยั สาคัญ
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
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ได้รบั ข้อมูลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในการติดตามดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน การ
ทารายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และการทารายการที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีก ลไกในการตรวจสอบระบบงาน
ดังกล่าวในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยให้ทีมงานผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริ ษัทร่วมมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
(2) ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1) มี อ านาจในการด าเนิ น การตรวจสอบและสอบสวนตามที่ จ าเป็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ง มี ข้อ บ่ ง ชี ้ได้ว่ า อาจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นัย สาคัญ ต่ อ ชื่ อ เสี ย ง ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของกลุ่ม บริษั ท ฯ รวมถึ ง
ผลประโยชน์ท่ผี ถู้ ือหุน้ พึงได้รบั เช่น
- รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2) มีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับ ผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มี เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ ทัง้ นี ้ อานาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่รวมถึงอานาจที่ทาให้กรรมการตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบคนนั้น หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้
3) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้ ส อบบั ญ ชี และผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ทั้ ง ในรายไตรมาสและประจ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ น
เรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
4) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่ มี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสอบทานร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละผู้
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บ ริษัท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย กฎระเบียบของ สานักงาน คปภ. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมและเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงาน
ตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละครัง้
พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดัง กล่ า วควรประกอบด้ว ยข้อ มูลอย่ างน้อย
ดังต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิ นของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ช) ความเห็ น หรื อ ข้อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)
ซ) รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจส อบ
เช่ น นโยบายบัญ ชี นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม และการต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชั่น เป็ นต้น
ทบทวนกระบวนการการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
ของบริษัทฯ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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(3) ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี ้
1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดาเนินงานประจาปี และงบประมาณ
ของบริษัทฯ
2) ดาเนินการจัดการให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
3) ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบทุกเดือน
4) เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5) ตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
6) ตรวจสอบ และอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุมตั ิท่คี ณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดไว้
7) พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ
8) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงานปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ดี การมอบอานาจช่วงดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะเป็ นการม อบอานาจช่วงที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่ น ใดกับ บริษั ท ฯ (ตามที่ นิ ย ามไว้ใ นประกาศคณะกรรม การก ากับ ตลาดทุน หรื อ ประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต.) ทัง้ นี ้ การอนุมตั ิรายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่กาหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
10) ดาเนินการให้ให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงานเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มี
การอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
11) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดาเนินการภายใต้อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งสม่ า เสมอ ทั้ ง นี ้ รวมถึ ง เรื่ อ งอื่ น ใดที่ จ าเป็ น และสมควรที่ จ ะต้อ งเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12) ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของตนเป็ นประจาทุกปี
13) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎบัตร
14) ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(4) ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1) กาหนดนโยบาย และกรอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2) กาหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ภายใต้ตน้ ทุนที่เหมาะสม
3) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดาเนินการ
4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่ สาคัญ
ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ อาทิเช่นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เป็ นต้น
5) พิจารณาให้ความเห็นในการติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและดาเนินการให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่สาคัญรวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
6) สื่ อ สาร และพัฒ นาให้บุ ค ลากรให้มี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง
7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจขอคาปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎ
บัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจเชิญให้ผบู้ ริหารหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับความเสี่ยงและการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเห็นสมควร
9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(5) ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน ดังนี ้
1) พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ประจาปี เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2) อนุมัติการดาเนินการด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการลงทุนในพอร์ตลงทุนของ
บริษั ท ฯ และควบคุม การปฏิ บัติ ง านให้เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บ ข้อ ก าหนด และสอดคล้อ งกับ นโยบายที่
บริษัทฯ กาหนดไว้
3) ตรวจสอบและอนุมตั ิการดาเนินการลงทุนด้านต่างๆ ในนามของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกไตรมาส
4) ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การบริ ห ารการลงทุ น ให้เ ป็ น ไปตามกรอบนโยบายการลงทุ น และ
เป้าหมายของบริษัทฯ
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5)

6)

7)

ตรวจสอบและอนุมัติการดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ใช้วัดผลการดาเนินงานด้านการ
ลงทุน หรื อ บริษั ท ฯ อาจใช้อุก รณ์เ ครื่ อ งมื อ ใดๆ ที่ สามารถ ใช้ติ ด ตามการด าเนิ น งานและตรวจสอบผล
ประกอบการของพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ได้
ด าเนิ น การตามความรับ ผิ ด ชอบอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ กรรมด้า นการลงทุ น หรื อ นโยบายการลงทุน
ต่ า งๆ หรื อ เรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายให้ค ณะกรรมารลงทุ น ด าเนิ น การเป็ น
ครัง้ คราวไป
รายงานผลการลงทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

(6) ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบั งคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
2) บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจาวันทั่วไปของ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คาสั่ง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้น ของ
บริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจหน้าที่ท่คี ณะกรรมการบริษัทกาหนด
3) จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ตลอดจนโครงสร้างการ
บริหารงานและอานาจบริหารต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
4) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาเนินงานโดยรวมของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารเป็ นประจา
5) ดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ ายงานต่างๆ ปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ งผลัก ดัน ให้มี การพัฒ นาองค์กรและบุค ลากรอย่ างต่อ เนื่ อง ตลอดจนดูแลและรักษา
ภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กร
6) มีอานาจกาหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ดาเนินการของบริษัทฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
7) มีอานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับพนักงานในระดับที่ต่า
กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็ นไปตามระเบียบข้อกาหนดของบริษัทฯ
8) มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายบริษัทฯ ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
9) มอบอานาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดาเนินการในเรื่องใดๆแทนได้โดยอยู่ใน
ขอบเขตที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/
หรือ คณะกรรมการบริหารได้กาหนดไว้
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10)

มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
11) มีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทฯ
ในวงเงินที่ได้รบั การอนุมตั ิไว้ รวมทั้งมีอานาจในการพิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทานิติกรรม
สัญญา และ/หรือการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามอานาจ และ/หรือวงเงินที่
ได้รบั การอนุมตั ิไว้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริษัท
12) ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ เป็ นส่วนหนึ่งของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ที่ดูแล
ให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่กาหนดไว้ และเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทในการกาหนดขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
ที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมต่อองค์กร รวมทัง้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา ฐานข้อมูลกรรมการ การคัดเลือก
ชื่อกรรมการที่จะเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้ และกระบวนการในการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ให้มีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้ โดยมีการทบทวนหลักเกณฑ์ทุกปี และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบ
6.3 คุณสมบัติคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท
(1) กรรมการบริษัทต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
ประกาศ สานักงาน คปภ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
(3) กรรมการบริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และสาขาของ
บริษัทประกันภัยต่างประเทศที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายประกัน
วินาศภัย หรือ เป็ นกรรมการผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ
บุคคลที่ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยซึ่งเป็ นนายหน้าประกัน
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(4)

(5)

วินาศภัยผูท้ าการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน แต่ทงั้ นี ้ ในการ
เป็ นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางของ
สานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดและต้อง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้

วาระการดารงตาแหน่ง
(1) กรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รบั พิจารณาเลือกตัง้
ให้เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
(2) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้เคียงที่สดุ กับ 1 ใน 3
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งได้ ทัง้ นี ้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ท่สี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั ฉลากกัน ส่วนปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง กรรมการบริษัท
5) ศาลมีคาสั่งให้ออกจากตาแหน่ง กรรมการบริษัท
(3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก ทัง้ นี ้ แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลัง
(4) ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลือของกรรมการที่ตนแทน
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กรรมการอิสระ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่ว ม ผู้ถื อ
หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัท ฯ ทั้ง นี ้ ให้นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกั น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผู้ มีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
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(9)

เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นีภ้ ายหลัง
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับ
เดี ย วกั น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม บริ ษั ท โดยมี ก ารตัด สิ น ใจในรู ป แบบองค์ค ณะ (Collective
Decision)

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”
(1) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(2) ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
(3) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการตรวจสอบอย่ าง
น้อย 1 ท่านที่มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(4) มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
วาระการดารงตาแหน่ง
(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท โดยมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง ติ ด ต่ อ กัน ไม่ เ กิ น 3 วาระ เว้น แต่ จ ะได้รับ มติ อ นุ มัติ เ ป็ น เอกฉัน ท์จ าก
คณะกรรมการบริษัทว่าการดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิ สระขาดหายไป
(2) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบกาหนดวาระได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีจานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้มี
จานวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีขา้ งต้น จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
(3) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ง ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎบัตรนี ้
4) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือมี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ ประกาศของ
สานักงานก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และมีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง
5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ (สาหรับกรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออก
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(4)

เสียง)
6) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการบริษัท (สาหรับกรณี มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
7) ในกรณีท่เี ป็ นกรรมการ ศาลมีคาสั่งให้ออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก ทั้งนี ้ แล้วแต่วันใดจะเป็ นวันหลังในกรณีท่ีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบกาหนดวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
ดาเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายหลังจากที่แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่ท่มี คี ณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริหาร
(1) กรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
(2) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(3) กรรมการบริหารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี ้ ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางของ สานักงานก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(4) กรรมการบริหารต้องไม่เป็ นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และ สาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่ได้รบั ใบอนุญาต
ประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ในราชอาณาจัก รตามกฎหมายประกัน วิ น าศภัย หรื อ เป็ น กรรมการผู้มี ห น้า ที่
รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นนายหน้า
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยซึ่งเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยผูท้ าการแทนนิติบุคคลอื่นที่
ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
(5) กรรมการบริหารจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
วาระการดารงตาแหน่ง
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อ:
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก (สาหรับกรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
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สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มีความประสงค์ท่ีจะลาออกจากตาแหน่งให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธาน
กรรมการ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนั บแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก แล้วแต่
วันใดจะเป็ นวันหลัง ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทต้องดาเนินการแต่งตัง้ สมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่ แทน
สมาชิกที่ลาออก ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจานวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษั ทกาหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ประกาศสานักงาน คปภ. และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(3) กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ ยงให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(4) กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและ/หรือเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
(5) ในกรณี ท่ีกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นกรรมการบริษัทด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านนั้นสามารถดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือลูกจ้างขอ งบริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่
ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายประกันวินาศภัยหรือเป็ นกรรมการผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็ น
นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยซึ่งเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยผูท้ าการแทนนิติ
บุคคลอื่นที่ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
วาระการดารงตาแหน่ง
(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทในกรณีท่กี รรมการบริษัทได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ นี ้ เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้น
จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
(2) ในกรณีท่กี รรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบกาหนดวาระได้ ซึ่ง
จะส่งผลให้มีจานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ กรรมการบริหารความ
เสี่ยงรายใหม่ให้มีจานวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่ างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี ้ บุคคลที่ได้รบั
แต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีขา้ งต้น จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน
(3) นอกจากการพ้น จากตาแหน่งตามวาระดังกล่ าวข้างต้น กรรมการบริห ารความเสี่ย งพ้นจากตาแหน่ ง ด้ว ยเหตุ
ดังต่อไปนี ้
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1)
2)
3)
4)

(4)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กาหนดในกฎบัตรนี ้
กรณี ท่ีดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท แล้วต่อมาขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง
5) คณะกรรมการบริษั ท มี ม ติ ใ ห้พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (สาหรับ กรณี ม ติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง)
6) กรณีท่ีดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท แล้วต่อมาที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการบริษัท
(สาหรับกรณีมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ( 3/4) ของจานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้ น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
7) ศาลมีคาสั่งให้ออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้ จะมีผล
นับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก ทัง้ นี ้ แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลัง
ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบกาหน ดวาระ
ให้ค ณะกรรมการบริษัท ด าเนิ น การคัดเลื อ กประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง ภายหลังจากที่แต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ท่มี ีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

คณะกรรมการลงทุน
(1) กรรมการลงทุนต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์
(2) กรรมการลงทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ประกาศสานักงาน คปภ. และกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
(3) กรรมการลงทุน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการลงทุนให้บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ง
(1)
(2)

คณะกรรมการลงทุนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี ้ เมื่อครบกาหนดตามวาระผูม้ ่ีพน้ จากตาแหน่งอาจได้รบั
การแต่งตัง้ ใหม่ได้ โดยจะทาการแต่งตัง้ ใหม่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
นอกจากการพ้น จากตาแหน่งตามวาระดังกล่ าวข้างต้น กรรมการบริห ารความเสี่ย งพ้นจากตาแหน่ ง ด้ว ยเหตุ
ดังต่อไปนี ้
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1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กาหนดในกฎบัตรนี ้
4) กรณี ท่ีดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท แล้วต่อมาขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
(2) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ฯ หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ น หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทรา บก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้
6.4 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยให้ผถู้ ือหุน้ ใหญ่ และ/หรือ ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
แต่ละกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอชื่อบุค คลที่มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสาคัญต่อผูท้ ่มี ีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ี
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอ
สามารถอุทิศตนปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
ให้เป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1)

ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)
คน โดย กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการ
บริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(2.1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2.2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอ ยู่ทั้งหมดตาม ( 1) เลื อ กตั้งบุคคลเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการ ก็ได้ในกรณีท่ีเลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(2.3) บุคคลที่ได้รบั คะแนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับตัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ ออก
เสียงชีข้ าด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ( 1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่ สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบ
ด้วยก็ได้
ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและก ฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใ น
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความ
ในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อและประวัติบุ คคลที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ หรือส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการ
นาเสนอชื่อดังกล่าว ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูท้ าการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้ง
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับตาแหน่งและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท เพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยจะนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิ จารณาแต่งตัง้ ต่อไป
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติการเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่
กาหนดในกฎบัตรนี ้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทให้
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สานักงาน ก.ล.ต.จัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ก าหนดไว้ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
หรือ มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ สานักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง
การสรรหาผู้บริหารตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ กาหนดให้ทุกฝ่ ายงานมีการกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่งงานของผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ าย ในกรณี ท่ีตาแหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับตัง้ แต่ผอู้ านวยการขึน้ ไปว่างลง หรือผูด้ ารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ และเสนอชื่อผูส้ ืบทอดตาแหน่ง
ที่คดั เลือกไว้ ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ กาหนดกลไกกากับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ มีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ และสามารถควบคุมดูแล
จัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริ ษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและกากับดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยและ/
หรือบริษัทร่วม ให้เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ กฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย และประกาศสานักงาน คปภ. รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ
กฎหมายอื่น
(2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่าง
น้อ ยตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริษัท ย่ อ ยและ/หรื อ บริษั ท ร่วมที่ ป ระกอบธุ ร กิจ หลัก และมี ร ะเบี ย บปฏิ บัติ หรือ
ข้อกาหนดที่ทาให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ กาหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผูแ้ ทนที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทฯ ย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมนัน้ ไว้อย่างชัดเจนและกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผูแ้ ทนที่มีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริ ษัทร่วมในเรื่องสาคัญ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน เว้นแต่จะมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไข
การร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยจะกาหนด ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม ข้างต้นที่ได้รบั การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ และต้องเป็ นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ สานักงาน คปภ. ด้วย
(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความ
เสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทัง้ กาหนดมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ และรัดกุมเพียงพอที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าการดาเนินการต่างๆ ของบริ ษัท
ย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และ
ประกาศสานักงาน คปภ. ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการติดตามดูแล
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(4)

(5)

(6)

ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมปฏิบัติให้เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริษั ท มี ห น้า ที่ ดูแ ลติ ด ตามให้บ ริษั ท ย่ อ ยและ/หรื อ บริษั ท ร่ว มเปิ ด เผยข้อ มูลที่ สาคัญ ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. และนักลงทุนทั่วไป เช่น ข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วม รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ และรายการอื่นใดที่สาคัญซึ่งมิได้เป็ นรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็ นต้น ทั้งนี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องให้ขอ้ มูลเพียงพอ
ครบถ้วนถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการเกี่ยวกับ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ตามประกาศข องคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ก่อนเข้าทารายการดังกล่าวโดย
อนุโลม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดเช่นเดียวกับกรณีท่ี
บริษัทฯ เป็ นผูท้ ารายการดังกล่าวเอง
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่รี ายการประเภทดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และ/หรื อ ปร ะกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนัน้ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการ
เทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ
การทารายการหรือการดาเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสาคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็ นเรื่องที่จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัด
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทารายการหรือ
ดาเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนี ้ ให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนและวิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมตั ินั้นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน จากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด หลักทรัพย์ฯ ด้วย
โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขดั แย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม
สัม มนา ฝึ ก อบรม รวมถึ ง ส่ ง บุค ลากรเข้า ร่ว มสัม มนา และฝึ ก อบรมวิ ช าการด้า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ พัฒ นาความรู ้
ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติท่ดี ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ คลากรอยู่
เสมอ
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6.5 นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในทุกเรื่อง มุ่งเน้นที่จะคุม้ ครองผลประโยชน์และรักษาไว้ซ่งึ สิทธิการเป็ นเจ้าของ
บริษัท จึงให้ความสาคัญต่อสิทธิของผุถ้ ือหุน้ ยึดมั่นในการดาเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผูถ้ ื อหุน้ โดย
ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุน้ ทุกรายทราบอย่างสม่าเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็ นจริงของบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่ างเท่าเทียมกัน และส่งเสิรมให้ผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรื่องสาคัญ รวมทัง้ รับทราบการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัท ตลอดจนมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดี
ของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัทตลอดจนมุ่งมั่นเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนิน
ธุรกิจบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม และติดตามการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ ายบริหาร โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ าย
บริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทาการใดอันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผุถ้ ือหุน้
(2) การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ยึดมั่นในการดาเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ โดยให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน โดยมี ก ารรายงานข้อ มูลข่ า วสารที่ สาคัญและเป็ น ประโยชน์ต่อ ผู้ถื อ หุ้น ทุก รายทราบอย่าง
สม่าเสมอ เท่าเทียมกัน ครบถ้วนตามความเป็ นจริง ของบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือ
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูถ้ ือหุน้ / นักลงทุน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ / นักลงทุน ยึดมั่นในการดาเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
โดยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และผูถ้ ือหุน้ / นักลงทุนสามารถใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐานได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
1) สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
2) สิทธิในการได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของบริษัท
3) สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข่าวสารที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างอิสระ
5) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสาคัญของบริษัท โดยกาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตาม
จานวนหุน้ ที่ถืออยู่และแต่ละหุน้ มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
พนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสภาพการ
จ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทจะปฏิบตั ิต่อทจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาค ไม่แบ่งแยกในเรื่องเชือ้ ชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชิตกาเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะ
ส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน และจะดูแลไม่ให้เกิดความคุกคามข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคล
ใดหรือโดยวิธีการใดๆ นอกจากนีบ้ ริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทุกคน โดยการแต่งตัง้
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และโยกย้ายผูบ้ ริหารหรือพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทาการด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของผูบ้ ริหารหรือพนักงาน รวมถึง ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารหรือพนักงานอย่างเคร่งครัด
คู่คา้ / ลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่คา้ ของบริษัทอย่างเสมอภาค บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยการ
ดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและประเพณีปฏิบตั ิท่ีสาคัญรวมทัง้
ปฏิบตั ิตาพันธะสัญญากับคู่คา้ และคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดย
ตระหนักถึงความสาคัญกับคู่คา้ อันเป็ นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท
สาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสอมภาคบนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมและเคารพ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนีใ้ นการคัดเลือกคู่คา้ ของบริษัท จะยึดถือหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติและความเหมาะสมในด้านอื่นๆ
ของคู่คา้ เป็ นสาคัญโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับคู่คา้ ทุกรายเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการคัดเลือกตลดจนเปิ ด
โอกาสให้ค่คู า้ รายใหม่สามารถเข้ามาร่วมงาน ทัง้ นี ้ บริษัทส่งเสริมไม่ให้มีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม
สุจริตในทางการค้าให้กบั คู่คา้ และบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและให้ความมั่นใจแก่ลกู ค้าของบริษัท เพื่อให้
ได้รบั บริการที่ดีตามมาตรฐาน โดยบริษัทพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยการเฝ้าดูและติดตามผลตอบรับจากลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัท เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุง
การให้บริการให้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า เพื่อสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
สังคมและชุมชน
บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
และสังคม โดยบริษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรต่างๆ อีกทัง้
เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรัก าสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทให้แก่บ
คุลากรบริษัท ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประดยชน์สูงสุด นอกจากนีบ้ ริษัทจะปฏิบตั ิตาม
นโยบายของรัฐ ตลอดจนสารวจและทาความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทกระทบต่อวิถีสงั คม หรือชุมชนนัน้ ๆ
สิง่ แวดล้อม
บริษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญ ต่อ ความรับ ผิ ดชอบต่ อสัง คมในการดูแ ลรักษาสิ่ งแวดล้อ มโดยดาเนิ น การควบคุมให้การ
ด าเนิ น งานของบริษั ท มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดูแ ลรัก ษาส่ ง แวดล้อ มอย่ า งเคร่ง ครัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษา และหลีกเลี่ยงการทาลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ ที่กาหนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ และเป็ นอุปกรณ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. มีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการดาจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถกู ต้อ ง
2. มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยก่อนที่จะมีการ
ลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษัทฯได้ดาเนินกิจการภายใต้แนวคิดใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. มีแนวปฏิบตั ิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรื อ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. มีมาตรการด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish)
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การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงิน
ดังกล่าว จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญกับ
ระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการ ปฏิบัติงาน ซึ่งทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลทั่วไป ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผูล้ งทุนและผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานที่ควบคุมกากับดูแลธุรกิจ
ของบริษัทกาหนด ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้
บริษั ท ได้ก าหนดให้ก รรมการ และผู้บ ริห าร ลงนามรับ ทราบประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งของสานัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน กลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้สาเนารายงานดังกล่าวทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูล แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบพร้อมทั้ งให้มีการเปิ ดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทไว้ใน รายงานประจาปี ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ได้รบั ทราบถึง
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวนีแ้ ล้ว
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบและควบคุมดูแล กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในการนาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือ
แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่า จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามรวมทัง้ ต้องไม่ทา
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี ้
(1) บริษัทฯ จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในบริษัทของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ ่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการหรือผูบ้ ริหาร คู่ สมรสหรือผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุน้
รวมกันดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท
ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จัดทาและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าในบริษัทของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบคุ คล
ที่กรรมการหรือผูบ้ ริหาร คู่สมรสหรือผูท้ ่อี ยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกิน
ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุน้ รวมกันดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที่
มากที่สดุ ในนิติบุคคลนัน้ ตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีกาหนดมายังเลข านุการของบริษัทฯ ก่อนนา
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ส่งผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้
จัดทาและนาส่งภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลัก ทรัพย์ห รือ สัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้า ในกรณีท่ผี มู้ ีหน้าที่รายงานเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนและภายใน 3 วันในกรณีท่ผี มู้ ี
หน้าที่รายงานมิได้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียน และกาหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็ น
ประจาทุกไตรมาส
(3) กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับ
ผู้อ านวยการฝ่ ายขึ น้ ไปหรื อ เที ย บเท่ า และผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ง รวมถึ ง บุค คลที่ ถูก สัน นิ ษ ฐานว่ า รู ห้ รือ
ครอบครองข้อ มูล ภายในตาม พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ที่ ไ ด้รับ ทราบข้อ มูล ภายใน ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายเสนอซือ้ หรือเสนอ
ขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า
บริษัทฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั มิได้เปิ ดเผยแก่
สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดาเนินงาน
ทางการเงิ น ของบริษั ท รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษั ท จะแจ้ง ให้ก รรมการและผู้บ ริห าร งดการซื อ้ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า งเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรเป็ น เวลาอย่ า งน้อ ย 1 เดื อ นก่ อ นการเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ อ
สาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี ้ หากมีการกระทาอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น
บริษัทฯ จะถือเป็ นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทางานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยจะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่ กรณี ตัง้ แต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิก
จ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
(4) กาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานที่ลาออกแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับ
ของคู่คา้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รบั ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่คา้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(5) กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีหน้าที่ในการใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เท่านั้น ทั้งนี ้ ห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริษัท ฯ กาหนดให้มีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเงิน หรือด้าน
อื่นใดก็ตาม หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้นในกรณี ท่ีจาเป็ น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้
หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบัติสาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี ้
การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ดาเนินการธุรกิจกับบริษทั
o กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รบั เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า
คู่คา้ ของบริษัท หรือบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทางานในนามบริษัท หรือเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน ร่วม
ทาการค้ากับลูกค้า ผูร้ บั เหมา ผูข้ ายสินค้า หรือบริการให้แก่บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริษัท
o กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไม่ กู้ ยื ม หรื อ เรี่ ย ไรเงิ น จาก ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ท าธุ ร กิ จ กั บ
บริษัท เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ยกเว้นในกรณีท่จี าเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ภายใต้หลัก เกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ สำนักงำน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
เช่น เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกับนโยบายการกาหนดราคาและมูลค่าของ
รายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และห้าม
เข้าทารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กยู้ ืมเงิน การคา้ ประกัน
สินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง
การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท หรือการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่า
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รบั ประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กาหนดแนวทางในการรักษาไว้ซ่งึ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายตามที่ได้กาหนดไว้ใน ข้อบังคับและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การ
ซือ้ ขาย การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในผลกาไร / เงินปั นผล การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าประชุม ผู้
ถือหุน้ เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น สิทธิในการเลือกตัง้ และถอด
ถอน กรรมการบริษัทฯ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ การอนุมตั ิเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิในการให้
ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิ พืน้ ฐานอื่นๆ เช่น การซักถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ สิทธิในการรับทราบข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ล
ผลการดาเนินงานและสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้
อย่างทั่วถึงให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปั นผลและ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นการ
ล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจาปี ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัท www.tqr.co.th “หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์”
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ที่บริษัทจะยึดถือปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้บริษัทใช้เป็ นแนวทางในการต่อต้านการติดสินบนและ
การทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้ บริษัทมีการกาหนดนโยบายการรับข้อมูลร้องเรียน
และเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทจากพนักงาน และผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่บคุ คลที่
แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
หากผูม้ ีส่วนได้เสียพบเห็นการกระทาที่ทุจริต หรือฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ การกระทาดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน โดยนาเสนอต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง บริษั ท ฯ ได้ก าหนดช่ อ งทางเพื่ อ ให้ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุก กลุ่ม สามารถติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะ คาติชม หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ โดยผ่านทางคณะกรรมการสอบ ผ่านทางอีเมล์ audit@tqr.co.th
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ได้ก าหนดแนวทางปฎิ บัติ ใ นการพิ จ ารณาและสอบสวนข้อ ร้อ งเรี ย นที่ เ ป็ น ระบบ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
เพื่อให้ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม ตามนโยบาย การรับข้อมูลร้องเรียนและ
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท การร้องเรียนจะถือเป็ นความลับและผูร้ อ้ งเรียนไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน/ผูแ้ จ้งเบาะแส
มาตรการดาเนินการกับผู้กระทาไม่เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
หากกรรมการบริษัทฝ่ าฝื นหรือไม่ปฎิบตั ิตามนโยบายและแนวปฎิบตั ิให้บริษัทแต่งตัง้ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท าดัง กล่ า วโดยไม่ ชัก ช้า เพื่ อ ด าเนิ น การสอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ การกระท าดัง กล่ า วโดยไม่ ชัก ช้า ทั้ง นี ้
คณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระทัง้ หมดของบริษัท หากการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใด
มีกรรมการที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนีเ้ ป็ นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็ นคณะกรรมการ
สอบสวนในคราวดังกล่าว ในการดาเนินการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน พิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และ
สถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และให้นาเสนอรายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ทัง้ นีห้ ากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ก็
ให้รบั โทษตามที่กฎหมายกาหนด
หากผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฯ ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้ จะมีโทษทางวินัย ซึ่งวิธีการลงโทษขึน้ อยู่กับ
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ทัง้ นี ้ หากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ก็
ให้รบั โทษตามที่กฎหมายกาหนด
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบี
เอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีท่รี บั ผิดชอบในการลง
นามงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี ้
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1.
2.
3.

นางสาวสกุณา แย้มสกุล
นายไพบูล ตันกูล
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7352

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูแ้ สดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ อีกทัง้ มี
มติอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็ นเงิน 2,080,000 บาท ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่าใช้จา่ ย
เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ และอื่นๆ
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
- ไม่มี การกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรือ่ งอืน่ ๆ
- ไม่มี -
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย ผู้บริห าร
พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษั ท และ คณะกรรมการชุด ย่ อ ยจ านวน 4 คณะ ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความ
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ โครงสร้างการ
จัดการภายในของ บริษัทฯ ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
มีรายละเอียดดังนี ้
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.2.10 หน้า 29

แบบ 56-1 One Report ปี 2563

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายกฤษณะ บุญยะชัย
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม
นายกฤษณ์ สุจเร
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการอิสระ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หรือ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ และประทับตรา
สาคัญของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1

นายกฤษณะ บุญยะชัย

2
3
4
5
6

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
นายกฤษณ์ สุจเร
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

7

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

8

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

จานวนเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
2562
2563
8/8

1/1
1/1
-

-

โดยมี นางสาวจิรชั ฌา รูปเล็ก เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2563
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1
2
3

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ (1)
นายกฤษณะ บุญยะชัย
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม (1)

หมายเหตุ :

(1)

ตาแหน่ง

จานวนเข้าร่วมประชุม /
จานวนการประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
2563

4/4
4/4
4/4

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบที่เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทางด้านบัญชี (โปรดพิจารณาประวัติ เพิ่มเติ มในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

โดยมี นางสาวจิรชั ฌา รูปเล็ก เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2563
(2)

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1
2
3

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (1)
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (1)
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ (1)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จานวนเข้าร่วมประชุม /
จานวนการประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
2563
12/12
12/12
12/12

โดยมี นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
(3)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1
2
3

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวนเข้าร่วมประชุม /
จานวนการประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
2563
1/1
1/1
1/1

โดยมี นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มิถนุ ายน 2563
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(4)

คณะกรรมการลงทุน

ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมัติจดั ตัง้ คณะกรรมการลงทุน จานวน 6
ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6

นายชนะพันธุ์ พิรยิ ะพันธุ์
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม
นายกฤษณ์ สุจเร
นางยุพเรศ พิรยิ ะพันธุ์
นางสาวศุกล หอมสุวรรณ
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

โดยมี นางสาวศุกล หอมสุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564
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7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
o คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ประจาปี 2563 ได้กาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษั ทฯ ในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท) (2)
คณะกรรมการบริหารความ
กรรมการตรวจสอบ
เสี่ยง
20,000
-

กรรมการบริหาร

1

นายกฤษณะ บุญยะชัย

2

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (1)

- (1)

-

-

- (1)

3

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (1)

- (1)

-

- (1)

- (1)

4

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ (1)

- (1)

-

- (1)

- (1)

5

นายกฤษณ์ สุจเร

20,000

-

-

-

6

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

20,000

25,000

-

-

7

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

20,000

20,000

25,000

-

8

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

20,000

-

-

-

หมายเหตุ :

(1)
(2)

30,000

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ แสดงเจตจานงไม่ขอรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จะนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการลงทุน
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โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

กรรมการบริษัท
210,000

ค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการบริหารความ
กรรมการตรวจสอบ
เสี่ยง
80,000
-

กรรมการบริหาร

1

นายกฤษณะ บุญยะชัย

2

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (1)

- (1)

-

-

- (1)

3

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (1)

- (1)

-

- (1)

- (1)

4

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ (1)

- (1)

-

- (1)

- (1)

5

นายกฤษณ์ สุจเร

140,000

-

-

-

6

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

140,000

100,000

-

-

7

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

140,000

80,000

25,000

-

8

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

140,000

260,000

25,000

-

รวม
หมายเหตุ :

(1)

770,000

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ แสดงเจตจานงไม่ขอรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 ผูบ้ ริหาร ตามคานิยามผูบ้ ริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจานวน 9 ท่าน มี
รายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
นางสาวศุกล หอมสุวรรณ
นางสาวธีรยา พงษ์พลู

5
6
7
8
9

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
ดร. สิทธิพร อินทุวงศ์
นางสาวญาณิศา ชูสร้อยปิ่ น
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช (1)
นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณรัตนเดช (2)
(1)

หมายเหตุ:

(2)

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy CEO)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า/ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อทางเลือกรูปแบบใหม่
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อเฉพาะราย
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) /รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช เป็ นผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณรัตนเดช เป็ นผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการควบคุมดูแลการทาบัญชี

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร ดังนี ้
สาหรับปี 2563
ค่าตอบแทน
จานวนราย
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน
ค่ า ตอบแทนผู้บริหาร ได้แ ก่ เงิ น เดื อน โบนัส และค่ า แรง โครงการ
สมทบเงินที่กาหนดไว้ (1) และอื่นๆ (2)
หมายเหตุ :

(1)

9 (3)

43.95

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งบริษัทฯ
ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2555
(2)
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าโทรศัพท์
(3)
ผูบ้ ริหาร 4 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 9 ท่าน (นางสาวญาณิศา ชูสร้อยปิ่ น ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อเฉพาะราย เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563)
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เลขานุการบริษัท
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 2/2563 ในวัน ที่ 12 มี น าคม 2563 ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง นางสาวจิ รัช ฌา รู ป เล็ ก เป็ น
เลขานุการบริษัท ซึ่งขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี ้
(1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(1.1) ทะเบียนกรรมการ
(1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
(1.3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(1.4) รายงานประจาปี ของบริษัทฯ
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ื อหุน้
(4) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารควรรับทราบ
(5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปั จจุบันและกรรมการที่ ได้รับ
แต่งตัง้ ใหม่
(6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้
นโยบาย การกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้ว นและถูกต้อง
(7) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกฎเกณฑ์และข้อกาหนดต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจานวนบุคลากรที่เป็ นพนักงานประจา รวมทุ กฝ่ ายงาน 40 คน ตามลาดับ โดยบริษัทฯ
มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่อยู่ระหว่างการให้บริการและที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดจานวนพนักงานบริษัทฯ แบ่งตามฝ่ ายงานและอายุงาน ดังต่อไปนี ้
จานวนพนักงานแยกตามฝ่ ายงานของบริษทั ฯ
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2563
9
4
15
12
40

ฝ่ ายงาน
ผูบ้ ริหาร
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานปฏิบตั ิการ
สายงานธุรกิจลูกค้า
รวม

จานวนพนักงานแยกตามอายุงานของบริษทั ฯ
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2563
13
10
12

อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า หรือ เท่ากับ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
มากกว่า หรือ เท่ากับ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี
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จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2563
2
3
40

อายุงาน
มากกว่า หรือ เท่ากับ 6 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี
มากกว่า หรือ เท่ากับ 8 ปี
รวม

(1) ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

ปี 2563

ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ (1)
และอื่นๆ (2)
หมายเหตุ :

26.58

(1)

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2555
(2)
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าโทรศัพท์

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
- ไม่มี –
ข้อพิพาทแรงงาน
ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใด
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบุคลากรเป็ น ปั จจัยที่สาคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ T = Team เพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ สาหรับใช้เป็ นกรอบและแนวทาง
ในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลเกิดความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลังพล
1.1 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลังพลและการบริหารอัตรากาลัง
พลให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทัง้ มีระบบการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
1.2 จัด ท าเครื่ อ งมื อ ในการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ทั้ง ด้า นการสรรหา การเลื่ อ นต าแหน่ ง การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพ และ
ทัก ษะการทางานที่เหมาะสม เพื่ อ ให้การด าเนิน งานเป็ นไปอย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็จตาม
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เป้าหมาย รวมทัง้ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กบั บุคลากรตามตาแหน่งงานส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรม
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ เช่น หลักสูตรความรูด้ า้ นการประกันภัยต่อพืน้ ฐาน อบรม
ประกันวินาศภัยเบือ้ งต้น เป็ น ต้น (ทั้งนี ้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ในปี นจี ้ ึงยังไม่มีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก) เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ ตาม
ความเหมาะสมและตามข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องกับใบอนุญาตแต่ละประเภท (ภายใต้การกากับและควบคุมของ
สานักงาน คปภ.)
2.2 พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้กับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับตามตาแหน่ง
งานอย่างต่อเนื่อง
2.3 ส่ ง เสริม และอ านวยความสะดวกให้มี ก ารฝึ ก อบรมและการให้ค วามรู แ้ ก่ ก รรมการและผู้ บริห ารของ
บริษัทฯ เกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่ น หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ห ลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP) ห ลั ก สู ต ร Advanced Audit
Committee Program (AACP)
3. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
3.1 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับ
บริษัทฯ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผูป้ ฏิบัติงานที่มีผลงาน ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้
สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ตามความจาเป็ นและเหมาะสมเป็ นไปตามที่ก ฎหมายกาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อ สร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
3.1.1 ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
3.1.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
3.1.3 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 กาหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงาน โดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ ล ะ
ต าแหน่ ง งาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะค่ าครองชีพ อัต ราค่ าจ้างแรงงานในตลาดขณะนั้น การแข่งขัน
ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีลกั ษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
4. การคัดสรรบุคลากร
4.1 คัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ตรงกับสายงาน เข้ามาร่วมงาน
4.2 บริษัทฯ จะบรรจุพนักงาน ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่จะได้รบั การบรรจุตอ้ งมี
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานและมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
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8.

รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ

สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563
พิจารณาเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
พิจารณาเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 และครัง้ ที่ 2/2563
พิจารณาอนุมตั ินโยบายสาคัญของบริษัท
พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณางบการเงินและผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
พิจารณารับทราบแผนการทางานเกี่ยวกับการนาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และการนาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
พิจารณให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิขายเงินลงทุนในบริษัท ทีคิวแอลดี จากัด
พิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด)
พิจารณาความเสี่ยงและผลประเมินระบบควบคุมภายใน

การพัฒนากรรมการ
รายชื่อกรรมการ
1

นายกฤษณะ บุญยะชัย

2

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

3

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

4

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

5

นายกฤษณ์ สุจเร

6
7

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์

8

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์

หมายเหตุ

DCP
DCP 288/2020
DCP 158/2012
DCP 288/2020
DCP 90/2011
DCP 289/2020
DCP 289/2020
DCP 288/2020

DAP
DAP31/2005
-

AACP
AACP38/2020
-

RCP
RCP46/2020
-

RCL
RCL22/2021
RCL22/2021
-

: 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
คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองปี ละ 1 ครัง้ โดยการประเมินผลดังกล่าวเป็ นการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) ทัง้ คณะ
โดยการประเมินได้มีการจัดแบ่งหัวข้อในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาของผูบ้ ริหาร
สาหรับประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
โดยมีกระบวนการในการประเมินมีดงั นี ้
1. ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แบบทัง้ คณะ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการชุดย่อย ภายใน
เดือนพฤศจิกายน
3. กรรมการบริษัททาแบบประเมินและส่งคืนเลขานุการบริษัทภายในสิน้ เดือนธันวาคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัท สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการต่อ คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย เห็นว่าการดาเนินการส่วนใหญ่
เห็นด้วยอย่างมาก (ดีเยี่ยม)
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การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ได้จดั การประชุมคณะกรรมการ
ทัง้ หมด 8 ครัง้ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ครัง้ และประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ 2 ครัง้ ดังนี ้

รายชื่อ

ประเภทกรรมการ

1

นายกฤษณะ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ

2
3
4
5
6

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ
นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม
นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
นายกฤษณ์ สุจเร
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

7

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์

8

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่มีอานาจลงนาม
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่มีอานาจลงนาม
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่มีอานาจลงนาม
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

ตาแหน่ง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมในปี 2563
(การเข้าร่วมประชุม)
คณะกรรม
สามัญ
วิสามัญ
การบริษัท
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
8/8
1/1
2/2
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

กรรมการ

8/8

1/1

2/2

กรรมการ

8/8

1/1

2/2
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การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล ปี 2563
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายกฤษณะ บุญยะชัย

2

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ

3

นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม

4
5

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
นายกฤษณ์ สุจเร

6

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

7

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์

8

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
รวม

กรรมการอิสระ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหารความ
เสี่ยง
210,000
80,000
-/-

คณะกรรมการ
บริหาร
-/-

140,000

100,000

-/-

-/-

140,000

80,000

25,000

-/-

140,000
140,000

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

770,000

260,000

25,000

-/-

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนในกรณี เกิดการทุจริต หรือไม่ ป ฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบีย บ ข้อบังคับบริษัท และหลัก
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตามคานิยามของสานักงาน กลต. ซึ่งรวมถึง
จานวนหลักทรัพย์ท่ีถือครองโดยผูเ้ กี่ยวข้องตามความในมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน IPO แล้ว มีรายละเอียดดังนี ้
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ และมีกลไกการถ่วงดุลอานาจซึ่ง
เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเพื่อ
ดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ครบถ้วน
เพียงพอและอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมารับผิดชอบในการกากับดูแลบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับทัง้ องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกระ
บวนการจัดการความเสี่ยงเพื่ อให้บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ บริษั ทฯ รวมถึงมีการสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบกากับดูแล
ที่ดี
ทั้งนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วย (1) กรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน และ (2) กรรมการบริษัท
จานวน 5 ท่าน โดยการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทัง้ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดทาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection)
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งเป็ นกฎหมายใหม่ท่จี ะมี
ผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษั ท ฯ จะว่ าจ้างบริ ษั ท ที่ มี ความเชี่ ยวชาญ ในการวางแนวทาง
ด้าน PDPA ในองค์กร ซึ่งคาดว่าแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวจะแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน 2564
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทัง้ นีต้ ามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติรบั ทราบความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึง
ส่วนที่ 2 หน้า 45

แบบ 56-1 One Report ปี 2563

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ความเห็นของรายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด (“ธรรมนิติ”) เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบและตรวจติดตามระบบ
ควบคุมภายในภาพรวมของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปลายปี 2562 จนถึงปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดการเข้าประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผูต้ รวจสอบภายในอิสระในช่วงที่ผ่านมา ดังตารางด้านล่าง
ช่วงเวลาทีเ่ ข้าตรวจสอบ/
สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2562 ฉบับมกราคม 2563
18 พ.ย. 2562 – 31 ม.ค. 2563
รายงานการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน ฉบับมิถนุ ายน 2563
11 พ.ค. – 17 มิ.ย. 2563
รายงานติดตามผลการตรวจสอบภายใน ฉบับกันยายน 2563
14 -18 ก.ย. 2563
รายงานผลการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) ฉบับพฤศจิกายน
14-18 ก.ย. 2563
2563
รายงานการตรวจสอบ/สอบทานระบบควบคุมภายใน

1
2
3
4

ในปี 2562 ธรรมนิติได้เข้าประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ตามขอบเขตการบริหารจัดการการ
ดาเนินงานขององค์กรเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายในภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of sponsoring
Organizations of Tread way Commission) ซึ่งประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and Communication) และ (5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) และดาเนินการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ตามความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการ ทัง้ หมด 9 กระบวนการได้แก่ (1) การบริหารงาน
บุคคลและเงินเดือน (2) การบริหารบัญชีและการเงิน (3) การควบคุมทรัพย์สิน (4) การขายและการตลาด (5) การสนับสนุนงาน
ขาย (6) การจัดซือ้ จัดจ้าง (7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (8) การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (9) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และได้ออกรายงานผลการประเมินความพอเพียงและประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2562 ลงวันที่ 31
มกราคม 2563 และนาเสนอผลการตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจากรายงานการประเมินความพอเพียงและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในนั้นพบว่า
บริษัทฯ มีกระบวนการดาเนินการซึ่งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล แต่ยงั คงมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงเพิ่ มเติม
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน กาหนดขัน้ ตอน
การทางานเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผลการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการพบว่า
บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีระดับความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงระดับต่าเป็ นส่วนใหญ่และมีขอ้ แนะนาให้ปรับปรุงการ
ด าเนิ นการในบางกระบวนการท างาน อาทิ กระบวนการบริหารงานบุคคลและเงิ นเดื อน กระบวนการบัญชี และการเงิ น
กระบวนการขายและการตลาด กระบวนการสนับสนุนการขาย กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและกระบวนการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินการในกระบวนการต่างๆ ตามที่ได้มีการระบุในรายงานประเมินความพอเพียงและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และมอบหมายให้บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด เข้าทาหน้าที่ประเมินและติดตาม
ผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563 เพื่อให้ม่นั ใจ
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ว่าหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในแต่ละกระบวนการที่ทางผูป้ ระเมินได้ให้ความเห็นไปใน
รายงานตรวจสอบประจาปี 2562 ซึ่งได้ผลการตรวจติดตามปรากฎผลว่า โดยส่วนใหญ่หน่วยงานผูร้ บั การประเมินได้ดาเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วเป็ นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขแล้วจานวน 23 รายการจาก
ข้อเสนอแนะที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขทัง้ หมดจานวน 24 รายการ
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 ธรรมนิติได้เข้าติดตามผลการแก้ไข 1 ประเด็นคงค้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้แก้ประเด็นดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว รวมถึง ธรรมนิติได้เข้าตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการ
ใช้บริการระบบ Cloud – Microsoft Azure ในการรองรับการสารองข้อมูลของบริ ษัท โดยมีการตัง้ ค่าการสารองข้อมูลบน
ระบบ Cloud ให้มีการส่งข้อมูลของระบบงานที่สาคัญ ไปจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud ได้
อนึ่ ง ภายหลังการเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษั ทฯ จัด ให้มี ก ารตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT
Application) อย่างต่อเนื่อง ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาลังเกิดขึน้ ในปั จจุบนั และที่กาลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม
9.2 รายการระหว่างกัน
รายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ลาดับ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1 นางยุพเรศ พิรยิ ะพันธุ์ -

2 นายอัญชลิน พรรณนิภา 3 นางนภัสนันท์ พรรณ

-

นิภา
4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิ รัตน์
5 นายกฤษณ์ สุจเร

-

เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริษัทฯ และดารงตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ภรรยาของนายชนะพันธุ์ พิรยิ ะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
ถือหุน้ ในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 13.304 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
ถือหุน้ ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.870 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
ถือหุน้ ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 18.478 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริษัทฯ และดารงตาแหน่งผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป
ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 8.87 ของทุน จดทะเบี ย นและช าระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
เป็ นกรรมการในบริษัทฯ
ถื อหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.391 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
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ลาดับ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

6 บริษัท ทีคิวเอ็ม

คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“TQM”)

ความสัมพันธ์

-

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก
ในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
- ถือหุน้ ในบริษัทฯ ในสัดส่วน 0.082 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ ณ
วันที่ 17 มีนาคม 2564
- มีผถู้ ือหุน้ ใหญ่บางส่วนร่วมกัน โดยการถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม คือ
สัดส่วนการถือหุน้ ของ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
TQM (ร้อยละ)
(1)
1 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จากัด
50.09
2 นายอัญชลิน พรรณนิภา
3.68
3 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
2.94
หมายเหตุ : (1) ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ นายอัญชลิน พรรณนิภาถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 66.66 และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 33.32
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี ้

บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

นางยุพเรศ พิริยะ การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
พันธุ์
- กาไรจากการจาหน่าย
รถยนต์

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2563
0.63

ความจาเป็ นและความเหมาะสม /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความจาเป็ นและความเหมาะสม
เมื่อ 27 เม.ย. 2563 บริษัทฯ จาหน่ายรถยนต์ของผูบ้ ริหาร
ให้แก่นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
ในราคา 0.84 ล้านบาท โดยมูลค่าสุทธิ ของสิ นทรัพย์ ณ
วันที่ขายเท่ากับ 0.21 ล้านบาท ทาให้บริษัทฯ มีกาไรจาก
การจาหน่ายทรัพย์สิน 0.63 ล้านบาท ทั้งนี ้ ราคาซือ้ ขาย
ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การทารายการจาหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ นรายการที่
เกิ ด ขึ ้ น เฉพาะคราว และมี ร าคาเข้ า ท ารายการ ที่
สมเหตุสมผล บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 หน้า 48

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
TQR PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3
งบการเงินประจาปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ของบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงิ นที่ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษทั ประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของเจ้าของสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึง่ ประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ัยสาคัญทีส่ ุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ ระบุเรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญาบริการ เป็ นเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบและนาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้จากสัญญาบริการ
อ้ า งถึง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 5.3 กระบวนการตรวจสอบทีส่ าคัญของข้าพเจ้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
(นโยบายการบัญชี เรื่อง “การรับรูร้ ายได้”) และ การรับรูร้ ายได้ของบริษทั ได้แก่
ข้อ 30 (ข้อ มู ล ตามส่ ว นงาน) บริษัท มีร ายได้
1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดหาการ
ค่าบริการจากการเป็ นนายหน้ าประกัน ภัย ต่ อ
ประกัน ภัย ต่ อ ประเมิน การออกแบบการควบคุ ม
ซึ่งเป็ นรายการทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในงบการเงินคิดเป็ น
ภายในทีส่ าคัญในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องและทดสอบ
จานวน 193.98 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 99
ประสิทธิผลของการนาไปปฏิบตั ิ โดยตรวจเอกสาร
ของรายได้รวม
หลักฐานในแต่ละกระบวนการควบคุมทีส่ าคัญ รวมถึง
การสุ่ ม ตรวจสอบสัญญาประกัน ภัยต่ อหรือ เอกสาร
บริษั ท รับ รู้ ร ายได้ ค่ า นายหน้ า ประกัน ภัย ต่ อ
การเอาประกั น ภั ย ต่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพิ จ ารณา
ภายหลัง จากวัน ที่เ ริ่ม กรมธรรม์ห รือ เมื่อ การ
เงือ่ นไขต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้
จัดทาประกันภัยต่อเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การ
2) วิเ คราะห์ ก ารใช้ดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริห ารในการระบุ
ยืนยันแล้ว ทัง้ นี้รายได้ทจ่ี ะได้รบั ขึน้ อยู่กบั อัตรา
ภาระที่ต้องปฏิบตั ิตามสัญญา โดยพิจารณาเงื่อนไข
ค่านายหน้ า ประกันภัยต่อที่ตกลงกัน และเบี้ย
ต่างๆของสัญญาประกันภัยต่อหรือเอกสารการเอา
ประกันภัยต่อตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้
3) ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ ฐ าน ที่
ข้า พเจ้า ให้ค วามสาคัญ กับการตรวจสอบการ
ผูบ้ ริหารเลือกใช้ ในการประมาณการรายได้ค่าบริการ
รับรู้รายได้จากการให้บริการ ณ จุดเวลาที่ได้
ของค่ า ตอบแทนผั น แป ร และเปรี ย บเที ย บกั บ
ปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิเสร็จสิน้ เนื่องจาก
ค่าตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงในภายหลัง
มูลค่ า ของรายได้ด ัง กล่ า วมีสาระสาคัญ ต่ องบ
4) วิเ คราะห์ จ ัง หวะเวลาของการเสร็จ สิ้น ภาระที่ต้อ ง
การเงิน และการรับรู้รายได้ดงั กล่าวเกี่ยวข้อง
ปฏิบ ัติต ามสัญ ญา เพื่อ พิจ ารณาว่ า การรับ รู้ร ายได้
กับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารและการตีความ
เป็ นไปตามนโยบายการบั ญ ชี ข องบริ ษั ท แ ละ
ในการระบุ ภาระที่ต้องปฏิบตั ิ ตามสัญญา การ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
ประมาณการรายได้ค่าบริการของค่าตอบแทน
รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
ผันแปร และจังหวะเวลาของการเสร็จสิน้ ภาระที่
5) สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ทเ่ี กิดขึน้
ต้อ งปฏิบ ัติ ซึ่ง มีผ ลกระทบต่อ การรับ รู้รายได้
ในระหว่างปี และช่วงใกล้วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
อย่างมีนัยสาคัญ
6) ท าการวิเ คราะห์ เ ปรีย บเทีย บรายได้ รวมถึ ง การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้าประกันภัย
ต่อ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายการ
รายได้ท่เี กิดขึ้นในช่วงเวลาการรายงาน และเพื่อตรวจ
ความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้
ข้าพเจ้าพบว่าการรับรูร้ ายได้จากสัญญาบริการ ตามขอบเขตที่
ข้าพเจ้าทดสอบ มีความสมเหตุสมผลตามเอกสารประกอบที่ ่
เกีย่ วข้อง

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ทีอ่ ธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการนาข้อยกเว้นจาก
มาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั สิ าหรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเรื่องทีข่ า้ พเจ้าให้ขอ้ สังเกตนี้
ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับ ผิด ชอบของข้า พเจ้า ที่เ กี่ยวเนื่ อ งกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่ า นและพิจารณาว่า ข้อ มูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ท่ีได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิ น
กรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน
ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

•

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ ง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ ง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน
การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของ กรรมการจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ถา้ ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ ข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่
ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องทีส่ ่อื สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ัยสาคัญทีส่ ุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี าก
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ ไ ด้อ ย่ า งสมเหตุ ผ ลว่ า จะมีผ ลกระทบในทางลบมากกว่ า ผลประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นได้เ สีย สาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สกุณา แย้มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906
กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม พ.ศ. 2564

บริ ษทั ที คิ ว อาร์ จากัด (มหาชน)
งบการเงิ น
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
รายได้คา่ บริการค้างรับและลูกหนีอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

4,11

102,560,360

64,535,981

95,017,647

4,12
13

30,001,000
50,802,570
1,799,471

10,000,000
36,505,537
1,270,529

5,000,203
45,245,183
2,031,680

185,163,401

112,312,047

147,294,713

1,500,000
2,788,320
14,894,953
3,819,291
3,453,806
1,361,304

1,500,000
6,796,521
3,748,973
2,958,752
1,361,304

1,500,000
347,646
8,344,982
3,276,281
1,638,305
1,481,504

27,817,674

16,365,550

16,588,718

212,981,075

128,677,597

163,883,431

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

14
15
16
17
18
19

กรรมการ ______________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน

4,20

63,117,993

43,473,486

68,275,042

21

4,441,713
11,145,704
5,620,470

609,627
6,658,833
4,266,161

1,844,774
9,315,257
4,600,038

84,325,880

55,008,107

84,035,111

9,890,230
17,269,030

2,601,696
14,793,762

2,979,140
8,191,525

27,159,260

17,395,458

11,170,665

111,485,140

72,403,565

95,205,776

รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

21
22

7

บริ ษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินที แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 230,000,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2562 : หุน้ สามัญ จํานวน 75,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)

23

115,000,000

7,500,000

7,500,000

23

85,000,000

7,500,000

7,500,000

24

4,550,000
11,818,156
127,779

750,000
49,413,133
(1,389,101)

750,000
60,427,655
-

รวมส่วนของเจ้าของ

101,495,935

56,274,032

68,677,655

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

212,981,075

128,677,597

163,883,431

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 170,000,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2562 : หุน้ สามัญ จํานวน 75,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8

บริษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(จัดประเภทใหม่)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้
รายได้คา่ บริการ
รายได้อนื

193,981,618
2,059,856

129,756,408
2,730,333

รวมรายได้

196,041,474

132,486,741

51,641,659
3,591,467
46,819,291
-

33,430,349
3,883,082
38,530,354
347,646

102,052,417

76,191,431

93,989,057
(762,133)

56,295,310
(259,107)

93,226,924
(19,171,901)

56,036,203
(12,000,725)

74,055,023

44,035,478

22

1,896,100

(1,736,376)

19,28

(379,220)

347,275

1,516,880

(1,389,101)

75,571,903

42,646,377

1.31

2.94

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย

26
9,26
9,26

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

28

กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9

บริ ษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

25

ยอดคงเหลือสิ นงวด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเพิมหุน้ สามัญ
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ นงวด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

23
24
25

งบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอืนของ
ส่วนของเจ้าของ
ผลกําไร(ขาดทุน)
ทียังไม่เกิ ดขึนจริ ง
จากการประมาณการ
กําไรสะสม
ทุนทีออก นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
และชําระแล้ว
- สุทธิ จากภาษี สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

7,500,000
-

(1,389,101)

750,000
-

60,427,655
(55,050,000)
44,035,478

68,677,655
(55,050,000)
42,646,377

7,500,000

(1,389,101)

750,000

49,413,133

56,274,032

7,500,000
77,500,000
-

(1,389,101)
1,516,880

750,000
3,800,000
-

49,413,133
(3,800,000)
(107,850,000)
74,055,023

56,274,032
77,500,000
(107,850,000)
75,571,903

85,000,000

127,779

4,550,000

11,818,156

101,495,935

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่าย
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
การเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน:
รายได้คา่ บริการค้างรับและลูกหนีอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินสดใช้ไปในการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย
เงินสดรับดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

16,17
18
22
16
15

4,20

งบการเงิ นทีแสดงเงินลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
93,226,924

56,036,203

6,308,727
167,937
4,371,368

3,655,135
463,972
3,462
4,865,861

6,455
(629,393)
(450,000)
762,133
(972,191)
-

(559,420)
259,107
(1,604,411)
347,646

102,791,960

63,467,555

(14,297,033)
(594,579)
19,644,507
1,354,309

8,736,184
822,073
120,200
(24,801,556)
(333,877)

108,899,164
(762,133)
1,037,827
(15,559,303)

48,010,579
(259,107)
1,543,489
(15,630,322)

93,615,555

33,664,639

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
เงินสดจ่ายสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

16
18
15

เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ

25
23

เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิน

งบการเงิ นทีแสดงเงินลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

10,000,000

-

(30,001,000)
(1,600,081)
(238,255)
450,000
841,122

(4,999,797)
(1,336,213)
(936,664)
303,872

(20,548,214)

(6,968,802)

(4,692,962)
(107,850,000)
77,500,000

(2,127,503)
(55,050,000)
-

(35,042,962)

(57,177,503)
(30,481,666)
95,017,647

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี

4,11

38,024,379
64,535,981

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ นปี

4,11

102,560,360

64,535,981

ยอดคงเหลือของรายการที ไม่ใช่เงิ นสด
ซือยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การได้มาซึงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

16,17
17

15,813,582

1,607,936
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทัวไป

บริษัทจดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมือวันที 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ดังนัน บริษทั จึงเปลียนชือจาก บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด เป็ น บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) จัดตังขึนในประเทศไทย และมีทอยู
ี ่ตามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
เลขที 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษทั ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัยต่อ
งบการเงินนีได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น

งบการเงินได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีอธิบายใน
นโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท รัี บรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท ี
สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึงจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบตั ิ
กิจการเปิ ดเผยเรืองการใช้ดุ ลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเกียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีมี
นัยสําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 8
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทมีี เนือความขัดแย้งกันหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

13

บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่มาถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรือหลังวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเกียวข้องและมีผลกระทบทีมีนัยสําคัญต่อบริ ษทั
ก)

เครืองมือทางการเงิ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเกี
ี ยวกับเครืองมือทางการเงินมีดงั นี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 16
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 19

การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน
เครืองมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับเครืองมือทางการเงินได้กําหนดหลักการใหม่ในการจัด
ประเภทและการวัดมูลค่าของเครืองมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการตัดรายการสินทรัพย์และ
หนี สินทางการเงิน และให้ท างเลือกกิจ การในการเลือกถือปฏิบตั ิก ารบัญ ชีป้องกัน ความเสียงเพือลด
ผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการรับรูร้ ายการระหว่างรายการทีถูกป้ องกันความเสียงและเครืองมือ
ป้ องกันความเสียง (Accounting mismatch) และให้แ นวปฏิบตั ิในรายละเอียดเกียวกับการจัด ประเภท
เครืองมือทางการเงินทีออกโดยกิจการว่าเป็ นหนีสินหรือทุน และกําหนดให้กจิ การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
เครืองมือทางการเงินและความเสียงทีเกียวข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ท างการเงินนัน กิจการต้องพิจารณาจากทัง ก) โมเดล
ธุรกิจสําหรับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงือนไขของ
การเป็ นเงินต้นและดอกเบีย (SPPI) หรือไม่ ซึงการจัดประเภทนันจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่ยงั รวมถึงการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินรวมทังสินทรัพย์ทเกิ
ี ดจากสัญญา ซึงกิจการจะต้องพิจารณารับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน ณ วันทีรับรูร้ ายการเริมแรก
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับเครืองมือทาง
การเงินมาถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบไม่มนี ัยสําคัญต่อการรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ารายการ แต่มผี ลกระทบต่อ
บริษทั ในเรืองของการจัดประเภทและการเปิ ดเผยข้อมูลของเครืองมือทางการเงิน
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า ส่งผลให้บริษทั ในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่า
เกือบทังหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่า
การเงินอีกต่อไป บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีสินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญ ญาเช่า
ระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํา
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่
มาถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเกิดจากการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ใน
หมายเหตุ 4

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ ม
ในหรือหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีเกียวข้องและมีผลกระทบอย่างไม่มีสาระสําคัญต่อบริษทั
ก)

การปรับ ปรุ ง มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 12 เรื อง ภาษี เงิ น ได้ ได้ อ ธิบ ายให้ ช ัด เจนว่ า การรับ รู้
ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปั นผลจากตราสารทุน ให้รบั รูภ้ าษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้
รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตทีทําให้เกิดกําไรทีนํามาจัดสรรเงินปั นผล

ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรือง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ
การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ) ได้อธิบายให้ช ัดเจนเกียวกับวิธีการบัญ ชี
สําหรับกรณีทมีี การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ของโครงการ
ผลประโยชน์ ทกํี าหนดไว้ โดยเมือการเปลียนแปลงโครงการได้เกิดขึน บริษัทจะต้องใช้ขอ้ สมมติทีเป็ น
ปั จจุบนั ณ วันทีทีมีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการ
คํานวณต้นทุ นบริการในปั จจุบ ันและดอกเบียสุท ธิสําหรับระยะเวลาทีเหลือของรอบระยะเวลารายงาน
ภายหลังการเปลียนแปลงดังกล่าว

ค)

การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 23 เรือง ความไม่แน่ นอนเกียวกับวิ ธีการ
ทางภาษี เงิ นได้ ได้อธิบายวิธกี ารรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีและสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั ในกรณีทมีี ความไม่แน่ นอนเกียวกับวิธกี ารทาง
ภาษีเงินได้ ในเรืองดังต่อไปนี
บริษัทต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธกี ารทางภาษีทีมีความไม่แน่นอน และมี
ความรูเ้ กียวกับข้อมูลทีเกียวข้องทังหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มา
เป็ นข้อในการพิจารณา
หากบริษัทสรุปว่าไม่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท หน่
ี วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธกี ารทาง
ภาษีท มีี ความไม่แน่ นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แ น่นอนในการคํานวณบัญชี
ภาษีเงินได้ดว้ ย
บริษัทต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมือข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ทเคย
ี
อ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลียนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ทส่ี งผลกระทบต่อ
การใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ
บริษัทได้นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบ ตั สิ ําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ผู้บริหารได้ประเมินและ
พิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไม่มผี ลกระทบทีมีนัยสําคัญต่อบริษทั
15

บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรับ ปรุงที มี ผ ลบัง คับ ใช้ ส ํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ในหรือหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเกียวข้องและมีผลกระทบที มีนัยสําคัญ
ต่อบริษทั
ก)

การปรับ ปรุง การอ้ า งอิ งกรอบแนวคิ ด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพิมเติม
หลักการใหม่และแนวปฏิบตั ใิ นเรืองต่อไปนี
- การวัดมูลค่า ซึงรวมถึงปั จจัยทีต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่าย
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- เรืองกิจการทีเสนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการ
มากกว่า 1 แห่ง ซึงไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน
กรอบแนวคิดได้ป รับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และหนีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และ
หนีสินในงบการเงิน รวมทังได้อธิบายให้ชดั เจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารใน
การดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนของการ
วัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั นํ ากรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีมีผลบังคับใช้ โดยผลกระทบทีเกิดจากการนํากรอบแนวคิดฉบับดังกล่าวได้
อธิบายไว้ในหมายเหตุ 4

ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับ ที 8 เรือง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิ ดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมีสาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนํ าความมีสาระสําคัญ ไป
ประยุกต์ได้ชดั เจนขึนในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1
ผูบ้ ริหารของบริษทั กําลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อบริษทั
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค)

การปรับ ปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 (TFRS 16) เรือง สัญ ญาเช่ า
เกียวกับการผ่อนปรนในทางปฏิบตั กิ รณีทผูี เ้ ช่าได้รบั การลดค่าเช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID19 โดยผูเ้ ช่าสามารถเลือกทีจะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่า ดังกล่าวเป็ นการเปลียนแปลงเงือนไข
สัญญาเช่า (Lease modification) สําหรับการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่ าในระหว่างวันที 1
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการผ่อนปรนดังกล่าวต้องนํามาถือ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงินประจําปี ทเริ
ี มในหรือหลังวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทังนี กิจการสามารถ
ถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีมีผลบังคับใช้ได้
ทังนี บริษัทเลือกทีจะไม่ นํ าการผ่ อนปรนดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิสําหรับ รอบระยะเวลารายงานปี
ปั จจุบนั

4

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครังแรก

หมายเหตุนีอธิบายถึงผลกระทบจากการทีบริษทั ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที 32 (TAS 32) เรือง การแสดงรายการ
เครืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 (TFRS 7) เรือง และการเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทาง
การเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 (TFRS 9) เรือง เครืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที 16 (TFRS 16) เรือง สัญญาเช่า และการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มาถือปฏิบัติเป็ น ครังแรก โดยนโยบายการบัญ ชีใหม่ ท ีนํ ามาถือปฏิบ ัติตังแต่ วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5.5, 5.6 และ 5.10
บริษทั ได้นํานโยบายการบัญชีใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ติ งแต่
ั วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รูผ้ ลกระทบสะสม
จากการปรับ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่า วเป็ น รายการปรับ ปรุ งกับ กํา ไรสะสมต้น งวด (Modified
retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงทีเกิดจาก
การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครังแรกทีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน เป็ นดังนี
หมาย
เหตุ
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินลงทุนระยะสัน
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้สุทธิ
หนี สิ น
หนีสินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและ
เจ้าหนีอืน

31 ธันวาคม
TFRS 9
พ.ศ. 2562 และ TAS 32
บาท
บาท

1 มกราคม
TFRS 16 กรอบแนวคิ ด พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท

ค

52,689,356

-

-

11,846,625 64,535,981

ก
ก
ค
ข
ข

10,000,000
255,436,369

10,000,000
(10,000,000)
-

6,796,521
-

-

(3,319,697)
14,707,962

- 10,000,000
(255,436,369)
- 3,476,824
- 14,707,962

ข

3,211,323

- 11,388,265

- 14,599,588

ค

287,063,230

-

-

(243,589,744) 43,473,486

หมายเหตุ
ก) การจัด ประเภทของเครืองมือทางการเงินจากการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ใหม่ทเกี
ี ยวกับ
เครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 4.1)
ข) การรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุ 4.2)
ค) การนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ และนโยบายการบัญชีทเปลี
ี ยนแปลงไป
(หมายเหตุ 4.3)
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4.1

เครืองมือทางการเงิ น
ก)

การจัดประเภทของเครืองมือทางการเงิ นจากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิ บตั ิ
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันทีถือปฏิบตั ิ TFRS 9 เป็ นครังแรก) การวัดมูลค่าและมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทางการเงินสามารถสรุปได้ดงั นี
ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที
ตามที
รายงานไว้เดิ ม
ปรับปรุงใหม่
(ตาม TAS 105)
(ตาม TFRS 9)
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนระยะสัน

ราคาทุนตัดจําหน่าย ราคาทุนตัดจําหน่าย

มูลค่าตามบัญชี
ตามที
รายงาน
ตามที
ไว้เดิ ม ปรับปรุงใหม่
10,000,000

10,000,000

ผลต่าง

-

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั จัดประเภทรายการเครืองมือทางการเงินใหม่ดงั นี

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ตามทีรายงานไว้เดิ ม)
การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนระยะสันเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จากการนํา
TFRS 9 มาถือปฏิ บตั ิ

เงินลงทุน
ระยะสัน
บาท

สิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นทีวัด
มูลค่าด้วยวิ ธี
ราคาทุนตัด
จําหน่ าย
บาท

10,000,000

-

(10,000,000)

10,000,000

-

10,000,000

การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนระยะสันเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
เงินฝากประจําทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกิน 3 เดือน ซึงเดิมได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะสัน ถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย เนืองจากบริษัทตังใจทีจะถือ
เงิน ลงทุน นี ไว้จ นครบกํา หนดเพือรับ กระแสเงิน สดตามสัญ ญา ไม่ มีผ ลแตกต่ า งของมู ล ค่า ตามบัญ ชี
ระหว่างมูลค่าตามทีแสดงไว้เดิมกับมูลค่าหลังจากจัดประเภทใหม่ และบริษัทไม่มคี ่าเผือผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเข้าเงือนไขทีต้องพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ดังนี
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
 รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืน
ทังนีผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการดังกล่าว ไม่เป็ นจํานวนเงินทีมีสาระสําคัญ
รายได้ค่าบริการค้างรับ
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามวิธอี ย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาด
ว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของรายได้ค่าบริการค้างรับ
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ผู้บริหารได้จดั กลุ่มลูกหนีตามระยะเวลาทีเกิน
กํ าหนดชําระ อัต ราขาดทุ น ด้านเครดิต ทีคาดว่ าจะเกิด ขึนพิจารณาจากลัก ษณะการจ่ายชํ าระในอดีต
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทังข้อมูลและปั จจัยในอนาคตทีอาจมีผลกระทบ
ต่อการจ่ายชําระของลูกหนี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษทั ไม่มผี ลขาดทุนจากรายได้ค่าบริการค้างรับ
ทังนี สําหรับรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทเลือกนํ าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพือลดผลกระทบจาก
COVID-19 ทีออกโดยสภาวิช าชีพ บัญชีมาถือปฏิบ ัติ โดยเลือกทีจะไม่ นํ าข้อมู ลทีมีก ารคาดการณ์ ไป
ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการพิจารณารับ รู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนของรายได้ค่ าบริก ารค้างรับ ซึงบริษัท เลือกใช้ว ิธ ีก ารอย่ างง่ายในการคํานวณ สํา หรับ รายได้
ค่าบริการค้างรับ วัดมูลค่าโดยใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
ในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4.2

สัญญาเช่า
บริษัทได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีได้เคยถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (TAS 17) เรือง สัญญาเช่า สําหรับ
สัญญาเช่า อาคารทีมีอายุสญ
ั ญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทังนี หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันทีนํ า TFRS 16
มาถือปฏิบตั ิดงั กล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของหนีสินทีจะต้องชําระ คิด ลดด้วยอัตรากู้ยมื ส่ว นเพิม
ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัต รากู้ ย ืม ส่ ว นเพิ มถัว เฉลี ยถ่ ว งนํ าหนั ก ที บริษั ท นํ า มาใช้ใ น
การคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 5.06
บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ทเป็
ี นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เสมือนหนึงว่าบริษทั ได้นํา TFRS 16 มาถือ
ปฏิบตั ติ งแต่
ั วนั เริมต้นสัญญาเช่านัน และบริษัทรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ดว้ ยจํานวนเดียวกับหนีสินตาม
สัญญาเช่า ทังนี บริษัทไม่ มสี ญ
ั ญาเช่าทีเป็ นสัญญาทีสร้างภาระทีต้องนํ ามาปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ ณ วันทีนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั คิ รังแรก
สําหรับสัญ ญาเช่าทีเดิมบริษทั ได้รบั รูเ้ ป็ นสัญญาเช่าการเงินนัน จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ตามสัญญาเช่า การเงินและหนีสินตามสัญญาเช่ า ณ วัน ทีนํ า TFRS 16 มาถือ ปฏิบตั ิค รังแรก โดยจัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ทังนี บริษทั จะเริมนํ าข้อกําหนดของการรับรู้
รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตั กิ บั รายการดังกล่าวภายหลังวันทีถือปฏิบตั คิ รังแรก
บาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีได้เปิ ดเผยไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัก ผลกระทบจากอัตราดอกเบียการกูย้ มื ส่วนเพิมของผูเ้ ช่าณ วันทีนําใช้เป็ นครังแรก
บวก หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีได้รบั รู้ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บวก(หัก) รายการปรับปรุงทีเกียวข้องกับการต่อสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่า
หนี สิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

4,197,354
(1,385,304)
3,211,323
8,576,215
14,599,588

หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีหมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีไม่หมุนเวียน

2,903,320
11,696,268
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ทิ บริ
ี ษทั เลือกใช้
ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครังแรกนันกับสัญญาเช่าทีบริษทั มีอยู่ก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริษทั ได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังนี
-

4.3

ใช้อตั ราคิด ลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าสิน ทรัพย์อ้างอิงทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่ าง
สมเหตุสมผล
พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญ ญาทีสร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนํ า TFRS 16 มาถือ
ปฏิบตั ิ
ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานทีมีอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน
ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริมแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ใช้ขอ้ เท็จจริงทีทราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีทสัี ญญาให้สทิ ธิเลือกขยาย
อายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
เลือกทีจะไม่ พ ิจารณาใหม่ ว่าสัญ ญาต่ าง ๆ เข้าเงือนไขของสัญ ญาเช่ าตาม TFRS 16 หรือไม่
โดยยึดตามการพิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ
TAS 17 และ TFRIC 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การนํ ากรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาถื อปฏิ บ ัติ และนโยบายการบัญ ชี ที
เปลียนแปลงไป
บริษัทได้นํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที 48/2563
ลงวันที 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึงจะมีผลบัง คับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ
ี มต้นในหรือหลัง
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันทีมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ
ี มในวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2563 และทําการปรับปรุงงบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทีนํามาแสดงเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินใหม่กําหนดว่าในกรณีทตัี วการให้ตวั แทนกระทําการในนาม
ของตัวการและเพือประโยชน์ของตัวการ แม้ว่าทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนันจะอยู่ในความดูแลของตัวแทน
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนันไม่ใช่สนิ ทรัพย์ของตัวแทน แม้ว่าตัวแทนจะมีภาระผูกผันในการโอนทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจ ทีตัว การควบคุ ม ให้ กับ บุ ค คลที สาม ภาระผู ก ผัน นั นก็ ไม่ ใช่ ห นี สิน ของตัว แทน เพราะ
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจทีจะโอนไปเป็ นทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของตัวการไม่ใช่ของตัวแทน
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ผลกระทบของการปรับปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการนํ ากรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครังแรก ทําให้บริษัทปรับปรุงรายการสินทรัพย์ทเป็
ี นเงินฝาก
ธนาคารสํ าหรับ เบียประกันภัย ต่ อหรือ สิน ไหมรอนํ าส่ งแก่บ ริษั ท ประกัน ภัย หรือบริษัท ประกัน ภัย ต่ อ
ทีบริษทั ไม่สามารถนําไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือ หักค่าใช้จ่ายใดๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญานายหน้า และ
ปรับปรุงรายการหนีสินทีเกียวข้องกับเงินรอนําส่งในงบการเงิน โดยผลกระทบทีมีต่อสินทรัพย์และหนีสิน
ของบริษทั มีดงั นี
ตามที
รายงานไว้เดิม
บาท

รายการ
ปรับปรุง
บาท

ตามที
ปรับปรุงใหม่
บาท

88,986,736
97,551,787

6,030,911
(97,551,787)

95,017,647
-

159,795,918

(91,520,876)

68,275,042

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้

52,689,356
11,846,625
255,436,369 (255,436,369)

64,535,981
-

หนี สิ น
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน

287,063,230 (243,589,744)

43,473,486

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
หนี สิ น
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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5
5.1

นโยบายการบัญชี
การบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นตามวิ ธีส่วนได้เสีย (equity method)
บริษทั ร่วม
บริษัทร่วมเป็ นกิจการทีบริษทั มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับมีอํานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงิน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธสี ่วนได้เสีย
การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
บริษทั รับรูเ้ งินลงทุนเมือเริมแรกด้วยราคาทุน ซึงประกอบด้วยเงินทีจ่ายซือรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
บริษัท จะรับรู้มูลค่าภายหลังวันทีได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่ งกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รบั
การลงทุน ตามสัด ส่วนทีผู้ลงทุ น มีส่ วนได้เสีย อยู่ในกํ าไรขาดทุ นและกํ าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอืน ผลสะสมของ
การเปลียนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทั ร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน
บริษทั ร่วมนันซึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอืน บริษทั จะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งขาดทุนทีเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัท
ร่วมนัน เว้นแต่บริษทั มีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพือชําระภาระผูกพันแทนบริษทั ร่วม
การเปลียนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมลดลง แต่บริษทั ยังคงมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม
กําไรหรือขาดทุนทีเคยบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเฉพาะส่วนทีลดลงจะถูกโอนไปยังกําไรหรือขาดทุน
กําไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมจะถูกรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน
เมือบริษัท สูญเสียการมีอิท ธิพ ลอย่างมีนัยสําคัญ ในเงินลงทุนนั น เงินลงทุนทีเหลืออยู่จะถูก วัดมูลค่าใหม่ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม ส่วนต่างทีเกิดขึนจะถูกรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลายเป็ นมูลค่า
เริมแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองทีเหลืออยู่เป็ นสินทรัพย์ทาง
การเงิน
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5.2

การแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินทีใช้นําเสนอ
งบการเงินของบริษัท
รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุ ล เงิน ตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ น สกุลเงิน ทีใช้ในการดํ าเนิ นงานโดยใช้อ ตั ราแลกเปลียน
ณ วันทีเกิดรายการ
รายการกํ าไรและรายการขาดทุ น ทีเกิด จากการรับ หรือ จ่ า ยชํ าระที เป็ น เงิน ตราต่ างประเทศ และที เกิด จาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันสินปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื อมี ก ารรับ รู้ ร ายการกํ า ไรหรือ ขาดทุ น ของรายการที ไม่ เ ป็ นตั ว เงิน ไว้ ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลียนทังหมดของกําไรหรือขาดทุนนันจะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนด้วย ในทาง
ตรงข้ามการรับรู้กํ าไรหรือขาดทุ นของรายการทีไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลียนทังหมดของกําไรหรือขาดทุนนันจะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนด้วย

5.3

การรับรู้รายได้
(ก)

รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ
รายได้ ค่า นายหน้ าประกัน ภัย ต่ อ รับ รู้เ ป็ น รายได้ภ ายหลัง จากวัน ทีเริมกรมธรรม์ ห รือ เมือการจัด ทํ า
ประกันภัยต่อเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การยืนยันแล้ว ในกรณี ทมีี ความคาดหวังเกียวกับข้อกําหนดการ
บริการในอนาคต องค์ประกอบของรายได้ทเกี
ี ยวข้องกับกรมธรรม์จะถูกทยอยรับรูเ้ พือครอบคลุมภาระ
ผูกพันตามสัญญาทีเกียวข้อง

(ข)

ดอกเบียและเงินปั นผลรับ
ดอกเบียถือเป็ นรายได้ตามวิธอี ตั ราดอกเบียทีแท้จริง เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริษทั มีสทิ ธิในการรับ
เงินปันผล
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5.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีได้มา และไม่มขี อ้ จํากัดในการเบิกใช้

5.5

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าด้วยวิ ธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย หมายถึง เงินฝากประจํา ตัวแลกเงินและตัวสัญญา
ใช้เงินทีออกโดยสถาบันการเงินทีมีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันทีได้มา เงินฝากประจํา ตัวแลกเงิน
และตัวสัญ ญาใช้เงินทีออกโดยสถาบันการเงินทีมีวนั ครบกําหนดภายใน 3 เดือน แต่บริษัทมีความตังใจจะถือ
ต่อไปเกินกว่า 3 เดือน
การด้อยค่า
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั ต้องพิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยรวม
การคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินทีเป็ นตราสารหนีทีวัดมูลค่า
ด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย ซึงวิธกี ารวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน ขึนอยู่กบั ว่ามีการเพิมขึนของความ
เสียงด้านเครดิต ของสินทรัพ ย์หรือไม่ บริษัท พิจารณาการเปลียนแปลงในคุณ ภาพเครดิตของสิน ทรัพ ย์ท าง
การเงินเป็ นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกําหนดวิธกี ารวัดค่าเผือการด้อยค่าและการคํานวณวิธดี อกเบียที
แท้จริงทีแตกต่างกันไป ได้แก่
-

-

ระดับที 1 หากความเสียงด้านเครดิตของเครืองมือทางการเงินไม่เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญนับตังแต่การรับรู้
รายการเมือเริมแรก ค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนข้างหน้า
ระดับที 2 หากความเสียงด้านเครดิตของเครืองมือทางการเงินเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญนับตังแต่การรับรู้
รายการเมือแรกเริม ค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
ระดับที 3 เมือสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงือนไขเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผือ
ผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนตลอดอายุ

ผลขาดทุนด้านเครดิตจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
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5.6

รายได้คา่ บริการค้างรับ
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้ค่ าบริการค้างรับแสดงถึงจํานวนเงินทีลู ก ค้าจะต้ องชําระซึงเกิด จากการให้บริการตามปกติของธุร กิจ
ซึงรายได้ค่าบริการค้างรับโดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชือ 90-120 วัน ดังนันรายได้ค่าบริการค้างรับจึงแสดง
อยู่ในรายการหมุนเวียน
บริษทั รับรูร้ ายได้ค่าบริการค้างรับเมือเริมแรกด้วยจํานวนเงินของสิงตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รบั ชําระ
การด้อยค่า
สําหรับรายได้ค่าบริการค้างรับ บริษทั ใช้วธิ อี ย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรูก้ ารด้อยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุน ด้านเครดิต ทีคาดว่า จะเกิด ขึน ตลอดอายุ ลูก หนีตังแต่ วนั ทีบริษัท เริมรับรูร้ ายได้ค่ าบริก ารค้างรับ
การด้อยค่าทีรับรูต้ ามวิธดี งั กล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 4.1
ทังนี บริษัทเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพือลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีออกโดยสภา
วิช าชีพ บัญ ชีม าถื อ ปฏิ บ ัติ สํ าหรับ รอบระยะเวลารายงานสินสุ ด ภายในช่ ว งเวลาระหว่ า งวัน ที 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยบริษัท เลือกทีจะไม่นําข้อมูลทีมีการคาดการณ์ ไปในอนาคต
(Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามวิธอี ย่างง่าย
(Simplified approach) สําหรับรายได้ค่าบริการค้างรับ แต่บริษทั เลือกใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต มา
ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน การด้อยค่าที
รับรูต้ ามวิธดี งั กล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 13
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เป็ นรายการแสดงรวมอยู่
ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ค่าบริการค้างรับ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทคาดว่
ี
าจะได้รบั โดยบริษทั ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากจํานวนที
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากรายได้ค่าบริการค้างรับ และลูกหนีอืนทังสินทีมีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ใน
การเรีย กเก็บเงิน ในอดีต การวิเคราะห์อายุห นี และตามสถานะปั จจุบ ันของลูก หนี ณ วัน ทีในงบแสดงฐานะ
การเงิน หนีสูญทีเกิดขึนในระหว่างปี ตดั เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทเกิ
ี ดขึน

27

บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5.7

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ต้นทุนเริมแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องโดยตรงกับการซือสินทรัพย์นนั
ต้นทุนทีเกิดขึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมือต้นทุนนันคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษทั จะรับรูต้ ้นทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอืน ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการ
ใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ

3 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี
5 ปี

บริษัทได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิงตอบแทนสุทธิท ี
ได้รบั จากการจําหน่ ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในงบกําไรขาดทุน
5.8

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และค่าตัดจําหน่ าย
สิน ทรัพ ย์ไม่ มีต ัวตนแสดงตามราคาทุน หักค่ า ตัด จําหน่ ายสะสมและค่ าเผือการด้อยค่าของสินทรัพ ย์ ค่าตัด
จําหน่ ายของสินทรัพ ย์ไม่ม ีตัวตนคํานวณจากราคาทุ นของสินทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี
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5.9

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริษัทไม่ตดั จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ทไม่
ี ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจําทุกปี และเมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี งชีว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรับสินทรัพย์
อืน บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเมือมีเหตุการณ์ ห รือสถานการณ์ ทบ่ี งชีว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน โดยมูล
ค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง จํานวนทีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจาก
การใช้
เมือมีเหตุให้เชือว่าสาเหตุททํี าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปบริษทั จะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรับ
สินทรัพย์อนๆ
ื ทีไม่ใช่ค่าความนิยม

5.10 สัญญาเช่า
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณี ทีบริ ษทั เป็ นผู้เช่า
บริษทั รับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเมือบริษทั สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีสินตาม
สัญญาเช่า โดยค่าเช่าทีชําระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชําระหนีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะ
รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบียคงทีจากยอดหนีสินตามสัญญาเช่าทีคง
เหลืออยู่ บริษทั คิดค่าเสือมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทสัี นกว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และ
ระยะเวลาการเช่า
บริษทั ปั นส่วนสิงตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาทีเป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทีไม่
เป็ นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สํา หรับสัญญาทีประกอบด้วยส่วนประกอบ
ของสัญ ญาทีเป็ นการเช่ าและส่ วนประกอบของสัญญาทีไม่เป็ น การเช่ า ยกเว้นสัญ ญาเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ซึง
บริษัท เป็ นผู้ เช่ า โดยบริษั ท เลือ กทีจะไม่ แ ยกส่ ว นประกอบของสัญ ญา และรวมแต่ ล ะส่ ว นประกอบเป็ น
ส่วนประกอบทีเป็ นการเช่าเท่านัน
สินทรัพ ย์และหนีสินตามสัญญาเช่ ารับรู้เริมแรกด้วยมูลค่ าปั จจุบนั หนี สินตามสัญญาเช่ าประกอบด้วยมูลค่า
ปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ดังนี
• ค่าเช่าคงที (รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโดยเนือหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
• ค่าเช่าผันแปรทีอ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
• มูลค่าทีคาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาสิทธิเลือกซือหากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริษทั จะใช้สทิ ธิ และ
• ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีบริษทั คาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน

29

บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การจ่า ยชํ าระตามสัญ ญาเช่ า ในช่ ว งการต่ อ อายุ ส ัญ ญาเช่า ได้ร วมอยู่ในการคํา นวณหนี สิน ตามสัญ ญาเช่ า
หากบริษทั มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
บริษทั จะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบียโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบียโดยนัยได้
บริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยมื ส่วนเพิมของผูเ้ ช่า ซึงก็คอื อัตราทีสะท้อนถึงการกู้ยมื เพือให้ได้มาซึงสินทรัพย์
ทีมีมลู ค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงือนไขทีใกล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึงประกอบด้วย
- จํานวนทีรับรูเ้ ริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายทีได้ชาํ ระก่อนเริม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีได้รบั ตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริมแรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ่ายตามสัญญาเช่ าระยะสันและสัญญาเช่าสินทรัพย์ท ีมีมูลค่าตํ าจะรับรู้เป็ นค่ าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
สัญญาเช่าระยะสันคือสัญญาเช่าทีมีอายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน
ในระหว่ างรอบระยะเวลาบัญ ชี บริษัท ได้รับการลดค่ าเช่าตามสัญ ญาเช่ าจากผู้ให้เช่ าเนื องจากสถานการณ์
COVID-19 บริษทั เลือกทีจะไม่ปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เกียวกับการเปลียนแปลงสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทุก
สัญญาทีได้รบั การลดค่าเช่า แต่เลือกทีจะนํ าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่ อนปรนชัวคราวเพือลดผลกระทบจาก
COVID-19 ทีออกโดยสภาวิช าชีพบัญ ชี มาถือปฏิบัติสําหรับ รอบระยะเวลารายงานสินสุ ด ภายในช่ ว งเวลา
ระหว่างวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าที
ครบกําหนดตามสัดส่วนทีได้รบั ส่วนลดตลอดช่วงเวลาทีได้รบั การลดค่าเช่า และกลับรายการค่าเสือมราคาจาก
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้และดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าทีรับรูใ้ นระหว่างงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีลดลง
จํานวน 191,539 บาท และ 38,787 บาทตามลําดับ โดยรับรูผ้ ลต่างทีเกิดขึนจํานวน 64,917 บาท เป็ นรายการ
ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร แทนการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าจาก
การเปลียนแปลงสัญญาเช่าใหม่
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ทีบริษทั เป็ นผู้เช่า
เงินทีต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
การรับรูเ้ มือเริมแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเช่
ี าหรือมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า จํานวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วน
ระหว่างหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละ
สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกําไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
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5.11 ภาษี เงิ นได้ปีปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวข้องกับรายการทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือ
รายการทีรับรูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทมีี ผลบังคับใช้อยูห่ รือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษี
เป็ นปี ๆ ในกรณีทการนํ
ี
ากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ิขนอยู
ึ ่กบั การตีความ บริษัทจะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท ี
เหมาะสมจากจํานวนทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีรบั รูเ้ มือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิน และราคาตาม
บัญชีทแสดงอยู
ี
่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลต่างชัวคราวที
เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี
- การรับรู้เริมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีสินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ม ี
ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนทังทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่ า งชัวคราวของเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม และส่ ว นได้เสีย ในการร่ ว มค้าทีบริษัท สามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราวและการกลับรายการผลต่างชัวคราวมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึนภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ได้ในอนาคต
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีทมีี ผลบังคับใช้อยู่หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนํ าไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทเกี
ี ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียง
พอทีจะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมี
สิทธิตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และ
ทังสินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้ทประเมิ
ี
น
โดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันซึงตังใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วย
ยอดสุทธิ
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5.12 ผลประโยชน์พนักงาน
5.12.1 ผลประโยชน์ พนักงานระยะสัน
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน คือ ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวัน
สินรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงาน
ปั จจุบนั รับรูต้ ามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสินสุดรอบระยะเวลารายงาน บริษทั จะ
บันทึกหนีสินด้วยจํานวนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
5.12.2 โครงการสมทบเงิ น
บริษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสํารองเลียงชีพตามสัญญา บริษทั ไม่มภี าระผูกพันทีต้องจ่าย
ชําระเพิมเติมเมือได้จา่ ยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึง
กําหนดชําระ
5.12.3 ผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์ เมือเกษี ย ณอายุ กํ า หนดจํา นวนเงิน ผลประโยชน์ ที พนั ก งานจะได้ ร ับ เมื อ
เกษียณอายุ โดยมักขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปี ทให้
ี บริการ และค่าตอบแทนเมือ
เกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์นีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยที
ประมาณการไว้ ซึงมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึงเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับ รูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในปี ท ี
เกิดขึน และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
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5.13 ประมาณการหนี สิ น
บริษัทมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจัดทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตซึงการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป
และประมาณการจํานวนทีต้องจ่ายได้
บริษทั จะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสินโดยใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบียจ่าย
5.14 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิมทีเกียวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซือหุ้นซึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็ น
ยอดหักในส่วนของเจ้าของ
5.15 การจ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลทีจ่ายไปยังผู้ถอื หุน้ ของบริษทั จะรับรูใ้ นด้านหนีสินในงบการเงินของบริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซงที
ึ
ประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงิน ปั นผลระหว่างกาลจะรับรู้เมือได้รบั การอนุ มัติจาก
คณะกรรมการ
6
6.1

การจัดการความเสียงทางการเงิ น
ปัจจัยความเสียงด้านการเงิ น
บริษทั มีความเสียงทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสียงดังนี
6.1.1 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริษทั มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอันเกียวเนืองกับการเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ โดยบริษทั ไม่ได้
ทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือใช้เป็ นเครืองมือในการบริหารความเสียง อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารเชือว่าบริษทั ไม่มผี ลกระทบจากความเสียงดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ
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6.1.2 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริษัทมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคารทีมีดอกเบีย สินทรัพย์และ
หนี สิน ทางการเงิน ส่ ว นใหญ่ ม ีอัต ราดอกเบียทีปรับ ขึนลงตามอัต ราตลาด หรือมีอ ัต ราดอกเบียคงที
ซึงใกล้เคียงกับอัตราในตลาดปั จจุบนั
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย ได้ดงั นี
พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)
อัตราดอกเบียคงที

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยวิ ธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

หนี สิ นทางการเงิ น
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบีย
มากกว่า ปรับขึนลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
รวม ร้อยละต่อปี

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

-

-

-

103

-

103

0.05-0.75

30
2
32

-

-

103

51
51

30
51
2
186

0.20-0.63
0.20-1.95

4
4

10
10

-

-

63
63

63
14
77

3.65-6.82

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท)
อัตราดอกเบียคงที

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ น ทรัพ ย์ ท างการเงิน ที วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยวิ ธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย
รายได้คา่ บริการค้างรับและลูกหนีอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

หนี สิ นทางการเงิน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบีย
มากกว่า ปรับขึนลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
รวม ร้อยละต่อปี

65

-

65 0.22 - 0.75

-

65

37
37

10 0.90 - 1.00
37
2 1.50 - 1.95
114

-

-

43
43

43
3 3.65 - 6.48
46

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

-

-

-

10
2
12

-

-

3
3
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6.1.3 ความเสียงด้านเครดิ ต
ความเสียงด้านเครดิตของบริษทั โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงิน
สดตามสัญ ญาของเงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย รายได้ค่าบริการค้างรับและลูก หนีอืน
ฝ่ ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกําหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม
ดังนั นบริษัท จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสีย หายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สนิ เชือ นอกจากนี การให้
สินเชือของบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวเนืองจากบริษทั มีฐานของลูกค้าทีหลากหลาย จํานวนเงินสูงสุดทีบริษทั
อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือคือมูลค่าตามบัญชีของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืนทีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน
6.1.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง
ผูบ้ ริหารมีการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาสัดส่วนสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิน
ทางการเงินรับจ่ายในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของบริษทั
สินทรัพย์ ทางการเงินของบริษัท ส่ วนใหญ่ ประกอบด้ว ย เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด รายได้
ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืน ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระหรือค้างชําระไม่เกิน 1 ปี ในขณะทีเจ้าหนี
ค่าเบียประกันภัยต่อ มีระยะเวลาครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ทจะครบกํ
ี
าหนด
ภายใน 1 ปี มากกว่าหนีสินทางการเงินทีจะต้องจ่าย วันครบกําหนดของหนีสินทางการเงินเปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 21
7. มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชันตามข้อมูลทีใช้ดงั นี





ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซือปั จจุบนั ทีอ้างอิงจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ ายุติธ รรมของเครืองมือทางการเงินวัดมูลค่า โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่ าซึงใช้
ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสําคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้
น้อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่า ยุติธรรมของเครืองมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่ าซึงไม่
ได้มาจากข้อมูลทีสังเกตได้ในตลาด

เนืองจากสินทรัพย์และหนี สินทางการเงิน ส่วนใหญ่ ของบริษัทจัด อยู่ในประเภทระยะสัน และมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้เคีย งกับอัต ราดอกเบียในตลาด บริษัท จึงประมาณมูลค่ า ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์แ ละหนีสิน ทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ
ี
น
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8. ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ และการใช้ดลุ ยพินิจ
การประมาณการข้อ สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้ม ีก ารประเมิน ทบทวนอย่ างต่อเนื อง และอยู่บนพืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน
8.1

การรับรู้รายได้ค่านายหน้ าประกันภัยต่อ
การรับรูร้ ายได้ดงั กล่าวเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและการตีความในการระบุภาระทีต้องปฏิบตั ิ
ตามสัญญา การประมาณการรายได้ค่าบริการของสิงตอบแทนผันแปร และจังหวะเวลาของการเสร็จสินภาระที
ต้องปฏิบตั ิ ซึงมีผลกระทบต่อการรับรูร้ ายได้อย่างมีนัยสําคัญ

8.2

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานทีเกียวกับความเสียงในการผิดนัดชําระ
หนีและอัตราการขาดทุนทีคาดว่าจะเกิด บริษัท ใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี และพิจารณา
เลือกปั จจัยทีส่งผลต่อการคํานวณการด้อยค่าบนพืนฐานของข้อมูลในอดีตของบริษัทและสภาวะแวดล้อมทาง
ตลาดทีเกิดขึน รวมทังการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

8.3

ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริห ารเป็ น ผู้ป ระมาณการของอายุ ก ารใช้งานและมูล ค่ าซากสํ าหรับ ส่ วนปรับ ปรุ งอาคาร อุ ป กรณ์ แ ละ
สินทรัพ ย์ไม่ม ีตัวตน โดยฝ่ ายบริห ารจะมีก ารทบทวนค่า เสือมราคาเมืออายุก ารใช้งานและมูลค่ าซากมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในปี ก่อน หรือมีการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ทเสื
ี อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้

8.4

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพ ย์ ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีจะรับรู้เมื อบริษั ท คาดการณ์ ได้ แน่ นอนว่ าประโยชน์ ท างภาษี ในอนาคต
จะสามารถนําไปหักกับผลแตกต่างชัวคราวทางภาษีได้ บริษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการ
วางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็ นไปได้ เพือใช้ในการประเมินการรับรูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี สมมติฐานของ
บริษทั เกียวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและการคาดการณ์ ถงึ การใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัวคราว
ทางภาษี และการเปลียนแปลงในสมมติฐานทีสําคัญในแต่ละช่วงเวลานัน อาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั
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8.5

การกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
บริษทั พิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องทังหมดทีทําให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเ้ ช่า
ในการใช้สทิ ธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพือกําหนดอายุส ัญญาเช่ า บริษัท
พิจารณาการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก็ต่อเมือสัญญาเช่านันมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลทีระยะเวลาการเช่า
จะถูกขยายหรือถูกยกเลิก
สําหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปั จจัยหลักทีเกียวข้องมากทีสุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพ
ของสินทรัพย์ทเช่
ี า
สิทธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนีสินตาม
สัญญาเช่า เนืองจากบริษทั พิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ทเช่
ี า และ/หรือ ข) การเปลียนแทนสินทรัพย์จะไม่
ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสําคัญ
อายุสญ
ั ญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมือบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือบริษัทมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้
สิท ธิ) การประเมิ น ความแน่ น อนอย่ า งสมเหตุ ส มผลจะเกิ ด ขึนเมือเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท ี มี นั ย สํ า คัญ หรือ การ
เปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทีมีนัยสําคัญ ซึงมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของบริษทั

8.6

การกําหนดอัตราการคิ ดลดของหนี สิ นตามสัญญาเช่า
บริษทั ประเมินอัตราดอกเบียการกูย้ มื ส่วนเพิมของผูเ้ ช่าดังนี
-

8.7

ใช้ข ้อมูลทีการจัดหาเงิน ทุ นจากบุ คคลทีสามของแต่ ละกิจ การทีเป็ น ผู้เช่ าและปรับ ปรุงข้อมูล ทีได้รบั ให้
สะท้อนกับการเปลียนแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ เมือเกษี ยณอายุขนอยู
ึ ่กบั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานทีใช้และ
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงทีเป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 22
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9

การจัดประเภทรายการใหม่

ตัว เลขทีนํ า มาแสดงเปรีย บเที ย บได้ม ีก ารจัด ประเภทรายการใหม่ เ พือให้ เปรีย บเที ย บได้ กั บ การแสดงรายการ
ทีเปลียนแปลงไปในงวดบัญชีปัจจุบนั บริษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่สําหรับค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย สําหรับปี สนสุ
ิ ด
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ใหม่ดงั นี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตามทีรายงานไว้เดิ ม
จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่
บาท
บาท
บาท
42,413,436

3,883,082
(3,883,082)

3,883,082
38,530,354

10 การจัดการเงิ นทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่ อเนืองของ
บริษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเพือดํารงไว้ซงโครงสร้
ึ
างของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้ห รือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผู้ถือหุ้นการคืนทุ นให้แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพือลดภาระหนีสิน
11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนนับ
แต่วนั ทีได้มา (หมายเหตุ 12)
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน (หมายเหตุ 14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2562
บาท

27,392
102,532,968
31,501,000
134,061,360

44,623
64,491,358
11,500,000
76,035,981

(30,001,000)
(1,500,000)
102,560,360

(10,000,000)
(1,500,000)
64,535,981
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
12 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าด้วยวิ ธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
การจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
บริษทั ได้จดั ประเภทเป็ นรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมือเข้าเงือนไข ดังต่อไปนี
- ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์ทจะรั
ี บชําระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- กระแสเงินสดตามสัญญานันเข้าเงือนไขการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย
การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายในระหว่างปี มดี งั นี

สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 11)
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน (พ.ศ. 2562: ค่าเผือการด้อยค่า)
รวมสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
สุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

30,001,000
30,001,000
-

10,000,000
10,000,000
-

30,001,000

10,000,000

เงินฝากดังกล่าวมีระยะเวลาครบกําหนดอยู่ท ี 3-7 เดือน (พ.ศ. 2562: 1 ปี )
บริษทั พิจารณาว่าสินทรัพย์เหล่านีมีความเสียงด้านเครดิตตําเนืองจากมีความเสียงจากการผิดนัดชําระอยู่ในระดับตํา
และผูอ้ อกตราสารมีความสามารถทางการเงินทีแข็งแรงทีจะปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันตามสัญญาได้
13 รายได้คา่ บริการค้างรับและลูกหนี อืน

รายได้ค่าบริการค้างรับ - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
(พ.ศ. 2562: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตาม TAS 101)
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับสุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอืน
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืนสุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

53,646,645

34,770,181

(3,013,046)
50,633,599
168,667
304
50,802,570

(3,013,046)
31,757,135
4,748,387
15
36,505,537
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้ค่าบริการค้างรับ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี

รายได้คา่ บริการค้างรับ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ:
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ
หัก ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับสุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

17,371,531

27,456,745

22,673,317
9,931,806
623,676
3,046,315
53,646,645
(3,013,046)
50,633,599

1,696,756
1,227,437
1,320,256
3,068,987
34,770,181
(3,013,046)
31,757,135

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สําหรับรายได้ค่าบริการค้างรับ เป็ นดังนี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ยังไม่ถงึ
กําหนดชําระ ไม่เกิ น 3 เดือน
มูลค่าตามบัญชีขนต้
ั น
- รายได้ค่าบริการค้างรับ
ค่าเผือผลขาดทุน

17,371,531
-

22,673,317
-

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

9,931,806
-

623,676
-

เกิ นกว่า
12 เดือน

รวม

3,046,315 53,646,645
(3,013,046) (3,013,046)

14 เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ใช้เงินฝากประจํา จํานวน 1.5 ล้านบาท เป็ นการดํารงเงินกองทุน
ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามทีกําหนดในพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

40

บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
15 เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม สรุปได้ดงั นี

บริษทั
บริ ษทั ร่วม
บริษทั ทีควิ แอลดี
จํากัด

ลักษณะธุรกิ จ
ให้คาํ แนะนําหรือ
บริการโดยวิธกี ารใช้
สืออิเลคทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย
จัดตังขึนใน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
บาท
ไทย

-

15

รวม

บริ ษทั
บริษทั ร่วม
บริษทั ทีควิ แอลดี
จํากัด

รวม

ลักษณะธุรกิ จ
ให้คาํ แนะนําหรือ
บริการโดยวิธกี ารใช้
สืออิเลคทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

-

-

-

-

สัดส่วนเงิ นลงทุน
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
จัดตังขึนใน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
บาท
ไทย

-

15

-

450,000

-

450,000

เมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 6 มีมติอนุ มตั ิให้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท
ทีควิ แอลดี จํากัด) จํานวน 4,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ทังนีบริษทั ได้รบั เงินในวันที 25 กันยายน พ.ศ. 2563 และ
บริษทั รับรูก้ ําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 450,000 บาท
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บริษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีสว่ นได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16 ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือเพิมขึน
ตัดจําหน่าย
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท

เครืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
บาท

คอมพิวเตอร์
บาท

ยานพาหนะ
บาท

รวม
บาท

4,648,827
(3,477,956)
1,170,871

4,620,193
(2,420,016)
2,200,177

1,283,623
(829,326)
454,297

8,429,790
(3,910,153)
4,519,637

18,982,433
(10,637,451)
8,344,982

1,170,871
(700,990)
469,881

2,200,177
300,713
(926,726)
1,574,164

454,297
1,035,500
(429,605)
1,060,192

4,519,637
1,607,936
(837,475)
(1,597,814)
3,692,284

8,344,982
2,944,149
(837,475)
(3,655,135)
6,796,521

4,648,827
(4,178,946)
469,881

4,920,906
(3,346,742)
1,574,164

2,319,123
(1,258,931)
1,060,192

8,016,046
(4,323,762)
3,692,284

19,904,902
(13,108,381)
6,796,521

อุปกรณ์
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บริษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีสว่ นได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท

เครืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
บาท

คอมพิวเตอร์
บาท

ยานพาหนะ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4)
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

4,648,827
(4,178,946)
469,881

4,920,906
(3,346,742)
1,574,164

2,319,123
(1,258,931)
1,060,192

2,509,110
(2,136,523)
372,587

14,397,966
(10,921,142)
3,476,824

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ (หมายเหตุ 4)
การซือเพิมขึน
ตัดจําหน่าย
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

469,881
195,535
(486,837)
178,579

1,574,164
670,096
(6,455)
(893,178)
1,344,627

1,060,192
734,450
(529,528)
1,265,114

372,587
(211,729)
(160,858)
-

3,476,824
1,600,081
(218,184)
(2,070,401)
2,788,320

4,844,362
(4,665,783)
178,579

5,423,009
(4,078,382)
1,344,627

3,053,573
(1,788,459)
1,265,114

-

13,320,944
(10,532,624)
2,788,320

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

อุปกรณ์
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
17 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
พืนทีสํานักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4)
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

11,388,265
11,388,265

5,506,936
(2,187,239)
3,319,697

16,895,201
(2,187,239)
14,707,962

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ (หมายเหตุ 4)
การเพิมขึน
การปรับปรุง/การจัดประเภท
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

11,388,265
1,002,584
(2,533,038)
9,857,811

3,319,697
3,422,733
(1,705,288)
5,037,142

14,707,962
3,422,733
1,002,584
(4,238,326)
14,894,953

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

12,390,849
(2,533,038)
9,857,811

8,929,669
(3,892,527)
5,037,142

21,320,518
(6,425,565)
14,894,953

สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั ไม่มคี ่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าทีไม่ได้รวมรับรูใ้ นหนีสินตาม
สัญญาเช่าและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
18 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรม
โปรแกรม คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่างติ ดตัง
บาท
บาท
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม
บาท

2,487,113
(1,079,991)
1,407,122

1,869,159
1,869,159

4,356,272
(1,079,991)
3,276,281

1,407,122
189,000
(463,972)
1,132,150

1,869,159
747,664
2,616,823

3,276,281
936,664
(463,972)
3,748,973

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,676,113
(1,543,963)
1,132,150

2,616,823
2,616,823

5,292,936
(1,543,963)
3,748,973

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,676,113
(1,543,963)
1,132,150

2,616,823
2,616,823

5,292,936
(1,543,963)
3,748,973

1,132,150
238,255
(167,937)
1,202,468

2,616,823
2,616,823

3,748,973
238,255
(167,937)
3,819,291

2,914,368
(1,711,900)
1,202,468

2,616,823
2,616,823

5,531,191
(1,711,900)
3,819,291

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือเพิมขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือเพิมขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
19 ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

3,453,806
3,453,806

2,958,752
2,958,752

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวตามวิธหี นี สิน โดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 :
ร้อยละ 20)
รายการเคลือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี
ยอดต้นปี
ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

รายการทีรับรู้
ในกําไรหรือ
ขาดทุน
บาท

รายการทีรับรู้
ในกําไร
เบ็ดเสร็จอืน
บาท

ยอดปลายปี
ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

2,958,752

874,274

(379,220)

3,453,806

สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

2,958,752

874,274

(379,220)

3,453,806

ยอดต้นปี
ณ วันที
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
บาท

รายการที รับรู้
ในกําไรหรือ
ขาดทุน
บาท

รายการที รับรู้
ในกําไร
เบ็ดเสร็จอืน
บาท

ยอดปลายปี
ณ วันที
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

1,638,305

973,172

347,275

2,958,752

สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

1,638,305

973,172

347,275

2,958,752
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20 เจ้าหนี ค่าเบียประกันต่อและเจ้าหนี อืน

เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
รวมเจ้าหนีค่าเบียประกันต่อและเจ้าหนีอืน

พ.ศ. 2563
บาท

(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2562
บาท

10,008,888
23,999,161
29,109,944
63,117,993

3,934,690
11,180,884
28,357,912
43,473,486

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงินฝากธนาคารสําหรับเบียประกันภัยต่อและหรือสินไหมรอนําส่งแก่บริษัท
ประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อ จํานวน 307.11 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 243.59 ล้านบาท) รายการดังกล่าวไม่ถือ
เป็ นสินทรัพย์และหนีสินของบริษทั
21 หนี สิ นตามสัญญาเช่า
รายละเอียดการครบกําหนดของหนีสินตามสัญญาเช่ามีดงั นี
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ.2562
บาท

จํานวนเงิ นขันตําทีต้องจ่ายซึงบันทึกเป็ นหนี สิ นตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

5,043,829
10,524,401
-

767,928
2,717,879
-

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนีสินตามสัญญาเช่า

(1,236,287)
14,331,943

(274,484)
3,211,323

4,441,713
9,890,230
14,331,943

609,627
2,601,696
3,211,323

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี สิ นตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

งบแสดงฐานะการเงิ น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

17,269,030

14,793,762

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

4,371,368

4,865,861

การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ:
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(1,896,100)

1,736,376

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

14,793,762
4,006,640
364,728

8,191,525
1,844,492
2,701,220
320,149

1,517,481

1,842,175

(2,995,668)

(3,020,404)

(417,913)
17,269,030

2,914,605
14,793,762

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทกํี าหนดไว้ระหว่างปี มดี งั นี

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย
การวัดมูลค่าใหม่ :
(กําไร)ขาดทุนทีเกิดจากประสบการณ์
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
- สมมติฐานด้านการเงิน
หัก ผลประโยชน์จ่าย
ยอดคงเหลือปลายปี
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใช้เป็ นดังนี
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ
อายุเกษียณ

พ.ศ. 2562

ร้อยละ 2.07 ต่อปี
ร้อยละ 1.94 ต่อปี
ร้อยละ 10.84 ต่อปี
ร้อยละ 13.70 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 21 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 17 ต่อปี
ตารางมรณะสําหรับปี พ.ศ. 2560 ตารางมรณะสําหรับปี พ.ศ. 2560
60 ปี
60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคํานวณ

การเปลียนแปลง
ในข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.5%
0.5%
0.5%

0.5%
0.5%
0.5%

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
การเพิ มขึนของ
การลดลงของ
ข้อสมมติ
ข้อสมมติ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
(1,312,995)
1,315,121
(1,390,509)

(1,198,404)
1,173,544
(1,292,729)

1,440,830
(1,218,233)
608,164

1,321,887
(1,084,272)
630,649

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวข้างต้ นนี อ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ ขณะทีให้ข ้อสมมติอืนคงที ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ ด งั กล่าวยากทีจะเกิด ขึน และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมีค วามสัม พัน ธ์กัน ในการคํา นวณการ
วิเคราะห์ความอ่ อนไหวของภาระผูก พันผลประโยชน์ ท กํี าหนดไว้ท ีมีต่ อการเปลียนแปลงในข้อสมมติห ลัก ได้ใช้วิธี
เดียวกับการคํานวณหนีสินผลประโยชน์พนักงานทีรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใช้
ี ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลียนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คอื 18 ปี (พ.ศ. 2562 : 19 ปี )

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระระหว่าง 1 - 2 ปี
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระระหว่าง 2 - 5 ปี
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระ 5 ปี ขนไป
ึ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

51,931,764

26,851,240
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การออกหุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
แตกหุน้
การออกหุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

75,000
75,000
14,925,000
155,000,000
170,000,000

7,500,000
7,500,000
77,500,000
85,000,000

หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดมีจาํ นวน 230,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2562 : 75,000 หุน้ ) ราคามูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2562 : 100 บาท)
เมือวันที 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทครังที 2 มีมติอนุ มตั ใิ ห้เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตรา
ไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทําให้จํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิมขึนจาก 75,000 หุ้น
เป็ น 15,000,000 หุ้ น ซึ งบริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นการเปลี ยนแปลงมู ล ค่ า หุ้ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ ว เมื อวัน ที
18 กันยายน พ.ศ. 2563 นอกจากนีทีประชุมยังมีมติอนุ ม ตั ิให้เพิมทุ นเรือนหุ้นจดทะเบีย นของบริษัท จากหุ้น สามัญ
จํานวน 15,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เป็ น หุ้นสามัญจํานวน 230,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที
ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
เมือวันที 22 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษทั ได้รบั ค่าหุน้ สําหรับหุน้ สามัญทีเพิมทุนจํานวน 155,000,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าที
ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท ในราคาหุน้ ละ 0.5 บาท บริษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 25 กันยายน
พ.ศ. 2563
24 สํารองตามกฎหมาย

ณ วันที 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

750,000
3,800,000
4,550,000

750,000
750,000

เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึงไว้เป็ น ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิป ระจําปี จ นกว่าทุ นสํา รองนี จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
50

บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
25 เงินปันผล
เมือวันที 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจําปี 2563 มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสม ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท ในมู ลค่ า 600 บาทต่ อ หุ้ น เป็ น จํ านวนเงิน ทังสิ น
45,000,000 บาท
เมือวันที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 4 ได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของ
งวดระหว่างกาลสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในมูลค่า 134 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงินทังสิน 10,050,000 บาท
เมือวันที 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 5 ได้มมี ติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของ
งวดระหว่างกาลสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในมูลค่า 500 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงินทังสิน 37,500,000 บาท
เมือวันที 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1 ได้มมี ติอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ
ของงวดระหว่างกาลสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ในมูลค่า 0.09 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงินทังสิน 15,300,000 บาท
เมือวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจําปี 2562 มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสม ณ วันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 ให้ แ ก่ ผู้ถือหุ้ นของบริษัท ในมูล ค่ า 734 บาทต่ อ หุ้ น เป็ น จํานวนเงินทังสิน
55,050,000 บาท
26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าเบียประชุมกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่าย

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

75,473,909
3,591,467
3,703,109
6,306,852
1,055,000
11,922,080
102,052,417

50,924,720
3,883,082
5,367,608
3,462
4,119,107
2,722,608
8,823,198
75,843,785
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
27 กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และเงินทีบริษทั
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนซึงขึนอยู่กบั อายุงานของพนักงาน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ซึงจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุ น ของบริษั ท สําหรับ ปี สินสุ ดวัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษั ท จ่ า ยสมทบเข้า กองทุ น
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.49 ล้านบาท และ 1.15 ล้านบาท ตามลําดับ
28 ภาษี เงิ นได้
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสําหรับปี
รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั

20,046,175
20,046,175

12,973,897
12,973,897

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
เพิมในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 19)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(874,274)
(874,274)
19,171,901

(973,172)
(973,172)
12,000,725

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของบริษทั มียอดจํานวนเงินทีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตรา
ภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี:
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
กําไรก่อนภาษี

93,226,924

56,036,203

ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 (พ.ศ. 2562 - ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ทได้
ี รบั ยกเว้นทางภาษีและ
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ภาษีเงินได้

18,645,385

11,207,241

526,516
19,171,901

793,484
12,000,725

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลียคิดเป็ นร้อยละ 21 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 21)
ข้อมูลเพิมเติมทีเกียวข้องกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 19
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้ท(ลด)
ี / เพิม ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนมีดงั นี
พ.ศ. 2563
ก่อนภาษี ภาษี (ลด) / เพิ ม
บาท
บาท
การจัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

1,896,100
1,896,100

(379,220)
(379,220)

หลังภาษี
บาท

พ.ศ. 2562
ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ ม
บาท
บาท

1,516,880 (1,736,376)
1,516,880 (1,736,376)

หลังภาษี
บาท

347,275 (1,389,101)
347,275 (1,389,101)

29 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษัทด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีถือโดยผูถ้ อื หุน้
เมือวันที 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครังที 2 มีมติอนุ มตั กิ ารแตกหุ้นจากมูลค่าทีตราไว้
(ราคาพาร์) มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทําให้จํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิมขึนจาก 75,000 หุ้น
เป็ น 15,000,000 หุน้ ตามทีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23 ทังนีบริษทั ได้ปรับปรุงจํานวนหุน้ สามัญเพือสะท้อนการแตกหุน้
ดังกล่าวเสมือนว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวได้เกิดขึนตังแต่วนั เริมต้นของงวดทีนําเสนอ และได้ปรับปรุงจํานวนหุน้ ทีออกอยู่ใน
ปี พ.ศ. 2562 ด้วยเพือให้กําไรต่อหุน้ สามารถเปรียบเทียบกันได้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี
กําไรสุทธิทเป็
ี นของผู้ถอื หุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดยผูถ้ อื หุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

74,055,023
56,502,732
1.31

44,035,478
15,000,000
2.94

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
30 ข้อมูลตามส่วนงาน
ข้อมูล ส่ วนงานดําเนิ นงานที นํ าเสนอนี สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริษั ท ที ผู้ม ีอํ านาจตัดสินใจสูงสุ ด ด้ านการ
ดําเนินงาน ได้รบั และสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจและจัดทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน ทังนีผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษทั คือประธานเจ้าหน้าทีด้านการบริหาร
บริษทั ดําเนินกิจการหลักใน 2 ส่วนงานหลักดังนี
1.) นายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบทัวไป
2.) นายหน้าธุรกิจประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน
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บริษทั ที คิ ว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทีมีสาระสําคัญเกียวกับรายได้และกําไรของแต่ละส่วนงานทีรายงาน มีดงั ต่อไปนี
นายหน้ าธุรกิ จประกันภัยต่อแบบ
นายหน้ าธุรกิจประกันภัยต่อ
พัฒนาช่องทางและผลิ ตภัณฑ์ใหม่
แบบทัวไป
ร่วมกัน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้จากให้บริการ
ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อนื
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ่วนได้เสีย
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
ประเภทของการรับรู้รายได้:
ณ จุดใดจุดหนึง

รวม
พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

71,480,151
47,252,512

79,675,547
63,884,714

122,501,467
95,087,447

50,080,861
32,441,345

193,981,618
142,339,959
(3,591,467)
(46,819,291)
91,929,201
2,059,856
(762,133)
93,226,924
(19,171,901)
74,055,023

129,756,408
96,326,059
(3,883,082)
(38,530,354)
53,912,623
2,730,333
(347,646)
(259,107)
56,036,203
(12,000,725)
44,035,478

71,480,151

79,675,547

122,501,467

50,080,861

193,981,618

129,756,408
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนัน รายได้และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี สินทีแสดงอยู่ใน
งบการเงินจึงถือเป็ นรายงานตามเขตภูมศิ าสตร์แล้ว
ลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 2 ราย ซึงมีรายการกับบริษทั
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 75.01 ของรายได้ทงหมดของบริ
ั
ษัท หรือเป็ นจํานวน 145.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: จํานวน
2 ราย ซึงมีรายการกับบริษทั คิดเป็ นประมาณร้อยละ 62.62 ของรายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั หรือเป็ นจํานวน 81.26 ล้านบาท)
สําหรับทังสองส่วนงาน
31 รายการกับบุคคลหรือกิ จการทีเกียวข้องกัน
บุคคลและกิจการทีมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืนแห่งหนึงหรือมากกว่าหนึง
แห่ง หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ทีดําเนินธุรกิจการลงทุน
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการทีเกียวข้องกับบริษัททีเป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิท ธิออก
เสียงของบริษทั ซึงมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริหารสําคัญรวมทังกรรมการและพนักงานของบริษทั
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน กิจการและบุคคลทังหมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้อง
กับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการทีเกียวข้องกันซึงอาจมีขนได้
ึ ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท คือ ตระกูลพรรณนิ ภ า ซึงถือหุ้น ในบริษัท คิด เป็ น อัตราร้อยละ 60 ของหุ้นจดทะเบีย น
ทังหมด
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี
รายชือกิ จการทีเกียวข้องกัน
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั บริษทั
มีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก)

รายการกับบุคคลหรือกิ จการทีเกียวข้องกัน
รายการกับบุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ ให้กบั กรรมการบริษทั
ข)

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

629,393

-

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผ้บู ริหารสําคัญของกิ จการ
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผบู้ ริหารสําคัญของกิจการ
มีดงั ต่อไปนี
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผบู้ ริหารสําคัญ

45,005,350
3,389,219
48,394,569

26,168,592
3,812,447
29,981,039

32 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
บริษทั ได้ทาํ สัญญาบริการต่าง ๆ ซึงบริษทั มีขอ้ ผูกพันทีจะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการทีเกียวข้องดังนี

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินกว่า 5 ปี
รวม

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

5,554,437
680,000
6,234,437

2,722,608
1,474,746
4,197,354
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บริษทั ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีแสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสียและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
33 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบแสดงฐานะการเงิ น
การเสนอขายหุ้นครังแรกต่อประชาชน
เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทเสนอขาย
หุ้นสามัญ แก่ประชาชนทัวไปครังแรกจํานวน 60,000,000 หุน้ หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาทโดย
เสนอขายในราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็ น เงินทังสิน 306,000,000 บาท จํานวนเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินก่อนหัก
ต้นทุนทีเพิมขึนเกียวกับการออกหุน้ ใหม่
การประกาศจ่ายเงิ นปันผล
เมือวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2564 ได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพืออนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 ในอัตรา 0.014 บาทต่อหุน้ รวมเป็ น
เงินปันผลจ่ายทังสิน 3,220,000 บาท
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