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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (‚บริษัท‛) จดัตัง้เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครวัพรรณนิภา เพื่อ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการนายหนา้ประกนัภยั โดยปัจจุบนั
บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั 3 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั และบริษัท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัส์
โบรกเกอร ์จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั และบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั เพื่อด าเนิน
ธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต นอกจากนี ้บริษัทมีบริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลกัอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด 
ประกอบธุรกิจลงทนุในตา่งประเทศ และ บรษัิท แคสแมท จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์และบริษัท
รว่มอีก 1 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท ทีคิวแอลดี จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารใหค้  าแนะน าที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั  (รวมเรยีกวา่ ‚กลุ่มบริษัท‛)  
 โดยกลุ่มบริษัทมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อเสนอขายประกนัภยั โดยใชฐ้านขอ้มูลกลุม่ลกูคา้เป้าหมายซึ่งมีทัง้ลกูคา้
บุคคลธรรมดา และลูกคา้องคก์ร เช่น นิติบุคคลสหกรณ ์และหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ โดยพนกังานขายจะติดต่อและเสนอขาย
ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ใหก้ับลูกคา้ผ่านช่องทางการขายของกลุ่มบริษัทหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท ์(Telemarketing) 
ออนไลน ์(Online) การขายตรง (Face to Face) และการขายผา่นตวัแทน นายหนา้ (Agent / Broker) รวมทัง้การขายแบบผสมผสาน
ระหวา่งช่องทางการจ าหนา่ยทกุประเภท (Omni Channel)  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีพนกังานระดบัผูบ้ริหาร พนกังานขาย และพนักงานระดบัปฏิบัติการรวมจ านวน
ประมาณ 3,934 คน ไปประจ าที่ส  านกังานใหญ่ สาขา และศนูยบ์รกิารทั่วประเทศ จ านวน 79 สาขา และ 16 ศนูยบ์รกิาร ตามล าดบั   
 
1.2  วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

 วิสยัทศัน์ (Vision)    
ผูน้ าดา้นทีป่รกึษาประกนัภยัและการเงนิ ดว้ยคุณภาพ  ความยัง่ยนื  ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม และตอบแทนสงัคม 

 พนัธกิจ (Missions) 
(1) สุดยอดท่ีปรกึษา : เป็นทีป่รกึษาในการเลอืกผลติภณัฑป์ระกนัภยัทีเ่หมาะสม ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่

ลกูคา้ 
(2) พฒันาดิจิทลั : พฒันาระบบงาน, ผลติภณัฑ,์ช่องทางการจ าหน่าย และบรกิารทีเ่หนือชัน้ เพื่อมุ่งสู่การ

เป็น Number 1 Digital Insurance  Broker in Regional 
(3) ลดทอนต้นทุน : บรหิารตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(4) เก้ือหนุนพนักงาน : สรา้ง รกัษาและพฒันาพนกังานใหเ้ป็นทีป่รกึษาประกนัภยัและการเงนิ มอือาชพีที่

มคีุณภาพชวีติและความสขุคู่กบัองคก์ร 
(5) อภิบาลสงัคม : เป็นบรรษทัภบิาลทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ค่านิยม (Core Value) 
ซื่อสตัย ์ยุตธิรรม บรกิารเยีย่ม ตอบแทนสงัคม 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนเป็นประจ าทกุปี 
และติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการน าวสิยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายของบรษัิทไปปฏิบตัิ ซึง่ในปี 2563 ไดม้ีการทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 
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เป้าหมาย และกลยทุธ์องคก์ร เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมาย และยึดถือปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและการแขง่ขนัท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ยุทธศาตร ์/ เป้าหมายหลัก / กลยุทธอ์งคก์ร ปี 2563 - 2565 

ประเดน็ยุทธศ์าสตร ์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์

1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งผลตอบแทนที่
คุม้ค่าต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี(Stakeholders) 

1. เบีย้ประกนัภยัเพิม่ 15%  
 
 

1. การเพิม่รายได ้
  1.1 Strengthen existing channels 
  1.2 Grow sale through cross-selling 
  1.3 Grow inorganic through M&A 
  1.4 Expand Regional 
  1.5 Enhance insurance ecosystem 
2. การบรหิารค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความผกูพนักบั
ลกูคา้ (Customer Centric & 
Engagement) 

1. มุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิแก่
ลกูคา้เพื่อสรา้งความภกัดใีนแบรนด ์
TQM 
2. พฒันาฐานขอ้มลูใหม้คีุณภาพ 

1. Customer Centric 
2. Customer Engagement 
3. การพฒันาฐานขอ้มลูลกูคา้ 

3. ยุทธศาสตร ์Digital Strategy 1. พฒันาระบบงาน, ผลติภณัฑแ์ละ
ช่องการจ าหน่ายโดยใชน้วตักรรมและ
ดจิทิลัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทนัสมยั 

1. การใชด้จิทิลัเป็นปัจจยัสนบัสนุนและ
ขบัเคลื่อนองคก์ร (Digital Transformation) 

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รสูค่วาม
ยัง่ยนื (Sustainability Strategy) 

1. มุ่งมัน่ในการสรา้งและรกัษาให้
พนกังานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีเป็นที่
ปรกึษาประกนัภยัและการเงนิมอื
อาชพีในยุคดจิทิลั 
2. ด าเนินการดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม
และบรรษทัภบิาล ใหเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของการด าเนินธุรกจิ (ESG) 

1. New Business Model 
2. การพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลเพื่อ
สนบัสนุนการเป็น  Number 1 Digital 
Insurance Broker in Regional 
3. TQM Sustainbility 
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1.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

 2561 เปิดส านักงานแห่งใหม่ในนาม ‚อาคารพรรณนิภา 2‛ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
และเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 กลุม่บรษัิทเปิดส านกังานแห่งใหม่ในนาม ‚อาคารพรรณนิภา 2‛ 7 ชัน้ ที่เขตลาดพรา้ว จงัหวดั
กรุงเทพฯ ดว้ยพืน้ท่ีกวา่ 6,500 ตารางเมตร เพื่อรองรบัการเติบโตของกลุม่บรษัิท 

 กลุ่มบริษัท มีสาขา และศูนย์บริการทัวประเทศรวมทั้งสิน้ 74 สาขา และ 21 ศูนย์บริการ 
ตามล าดบั 

 กลุ่มบริษัทเปิดการใหบ้ริการใหข้อ้มลูความรู ้น าเสนอบทความ และข่าวสารพรอ้มค าแนะน า
เก่ียวกบัประกนัภยัรถยนต ์ตลอดจนการเปรียบเทียบรูปแบบประกนัภยัรถยนตข์องบริษัท ผ่าน
เว็บไซต ์www.mheemhee.com  

 บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 225.0 ลา้นบาท เป็น 300.0 ลา้นบาท โดยคิดเป็น
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ านวน 75.0 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และจะจดัสรร (1) หุน้สามญัใหมจ่ านวนไมเ่กิน 11.2 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอ่ยตามโครงการการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนกังานของบรษัิท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) และ (2) จดัสรรหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 
63.8 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และหุน้ท่ีเหลอืจากการจดัสรรและการเสนอขายตาม
โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย (ESOP) เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) 

 กลุ่มบริษัทไดพ้ฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ‚Chat Bot‛ เพื่อ
ใหบ้รกิารขอ้มลูเก่ียวกบัการท าประกนัภยั และเพื่อเป็นช่องทางขายออนไลนเ์พิ่มเติม  

 ที่ประชุมกรรมการบริษัทย่อย ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิ การ
เพิ่มทนุจดทะเบียนในบรษัิท ดงันี ้

o บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั เพิ่มอีกจ านวน 200,000,000 (สองรอ้ย
ลา้น) บาท จากเดิม 200,000,000 (สองรอ้ยลา้น) บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
400,000,000 (สีร่อ้ยลา้น) บาท เมื่อวนัท่ี 17/12/2561 

o บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั เพิ่มอีกจ านวน 40,000,000 (สี่สิบ
ล้าน) บาท จากเดิม 10,000,000 (สิบล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
50,000,000 (หา้สบิลา้น) บาท เมื่อวนัท่ี 17/12/2561 

 20 ธันวาคม 2561 TQM น าหุน้เขา้ท าการซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
(SET) หลงัปิดการจองซือ้หุน้ไอพีโอ 75 ลา้นหุน้ ที่ราคาหุน้ละ 23 บาท โดยใชช่ื้อย่อในการซือ้
ขายหลกัทรพัยว์า่ ‚TQM‛ 

 2562 เข้าซือ้กิจการบริษัท ที เจ เอน็ อินชวัรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด และเข้าค านวณดัชนีต่าง ๆ  

 21 มิถนุายน 2562 ไดร้บัคดัเลอืกเขา้ค านวณดชันี FTSE Micro Cap   
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 1 สงิหาคม 2562 ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ บรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 

 26 พฤศจิกายน 2562 ไดร้บัคดัเลอืกเขา้ค านวนดชันี MSCI Small Cap | MSCI THAILAND 
INDEX ณ  ราคาปิด วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

 18 ธนัวาคม 2562 ประกาศจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยให ้ TQM เขา้รว่มค านวณ
ดชันี SET100 โดยมีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 2563 แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ขยายการลงทุนร่วมกับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในราชอาณาจักร 
 กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 แต่งตัง้กรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายธนา เธียรอจัฉริยะ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เดิม
บริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน รวมเป็นกรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน บริษัทจึงมีกรรมการอิสระ
ทัง้สิน้ 5 ทา่น จากเดิมที่มีอยู ่4 ทา่น 

 เขา้รว่มลงทนุในบรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั (‚บริษัทย่อย‛) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไปลงทนุรว่มกบับริษัทที่
จดทะเบียนจดัตัง้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดย
บรษัิทยอ่ยจะท าหนา้ที่ใหบ้รกิารสนบัสนนุดา้นเทคนิค และดา้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งแก่บริษัท ที่จะ
ไปรว่มลงทนุ โดยจะมีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเขา้ไปใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั และบริษัท
ย่อยจะยื่นค าขออนุมัติให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business 
Center: IBC) ตอ่กรมสรรพากร เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิประโยชนท์างดา้นภาษีอากร และยื่นขอรบัการ
สง่เสรมิการลงทนุจาก ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (The Board of Investment) 
เพื่อรบัสทิธิประโยชนอ์ื่นท่ีไมใ่ช่ภาษีอากร  

 Corporate Governance Report (CGR) ตามแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) ประจ าปี 2563 อยูใ่นระดบั 5 ดาว 

 ได้รับรางวัล 3 รางวัล จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
1. รางวลั บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ไดร้บัรางวลันายหนา้ประกนัวินาศภยั

นิติบคุคลคณุภาพดีเดน่ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 
2. รางวลั บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ไดร้บัรางวลันายหนา้ประกนัวินาศภยั

นิติบคุคลที่มีการสง่เสรมิกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อประชาชนดีเดน่ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 15 
ตลุาคม 2563 

3. รางวลั บริษัท ทีคิวเอ็มไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ไดร้บัรางวลันายหนา้ประกนัชีวิต
นิติบคุคลคณุภาพดีเดน่ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 

 รางวัล Top Business Organization 2020 สาขา Top Insurance  Broker เม่ือวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 

 TQM จับมือ BKI เปิดตัวผลิตภณัฑป์ระกันภยัไวรัสโคโรน่ารายแรก 
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์หรือ TQM รว่มกบับ

มจ.กรุงเทพประกนัภยั หรือ BKI จบัมือพฒันากรมธรรม ์‚ประกนัภยั ไวรสัโคโรนา‛ โดยเฉพาะ
เป็นรายแรกของประเทศ หวงัช่วยคนไทยสูไ้วรสัอู่ฮั่น มอบความคุม้ครอง ‚เจอ จ่าย จบ รบัทนัที 
50,000 บาท‛ โดยไม่ตอ้งตรวจสขุภาพ ดว้ยเบีย้ประกันภัยเบาๆ เขา้ถึงง่ายเพียง 299 บาท 
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ระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปี ช่วยคลายความกงัวล พรอ้มกา้วผ่านสถานการณแ์พรร่ะบาดไวรสัโคโร
นาไปดว้ยกนั เมื่อวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2563 

 TQM เปิดแคมเปญ ‘มากกว่าค าว่ารัก’ ให้ประกันเป็นของขวัญแทนใจ พร้อมเปิดตัวพรี
เซ็นเตอรใ์หม่ ‘โบว-์มิกค’์ คู่จิน้กระแสแรง 

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น โดยทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์หรือ TQM สรา้งมิติ
ใหมเ่ขยา่วงการประกนัตน้ปีหนทูอง ป๊ิงไอเดีย ชแูนวคิด มอบความห่วงใย ดว้ยประกนัภยัใหค้น
ที่คณุรกั’ เปิดตวัแคมเปญใหญ่ ‚มากกวา่ค าวา่รกั คือ หลกัประกนัที่ห่วงใย‛ ชวนพนัธมิตรธุรกิจ
ประกนัรว่มแคมเปญ ตอ้นรบัเทศกาลแห่งความรกั ชูระบบการขายแบบใหม่ ‘Insurance Gifts 
ของขวญัจากความหว่งใย’ ซือ้ประกนัภยัไดง้่าย แค่คลิกผ่านทกุช่องทางออนไลน ์ตอกย า้ความ
เป็นผูน้  า InsurTech พรอ้มเดินเกมการตลาดเชิงรุก ดึงคู่จิน้ ‚โบว ์- มิกค‛์ เป็นพรีเซ็นเตอรค์ู่ครัง้
แรก พรอ้มเปิดตวัดว้ยมิวสิคซีรี่ย ์‚มากกว่าค าว่ารกั‛ เจาะใจลกูคา้ทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั เมื่อ
วนัท่ี 10 ก.พ. 63 

 เปิดตัวบริการใหม่ TQM 24 Smart Services 
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด หรือ 

TQM เปิดตวับริการใหม่ ‚TQM 24 Smart Services‛ เพิ่มความมั่นใจใหล้กูคา้ เลือก ซือ้ จ่าย 
รบักรมธรรม ์แจง้เคลม และรบับริการอื่น ๆ  จากบริษัทประกนักว่า 40 บริษัท ไดแ้บบครบจบที่
เดียว ผ่านช่องทางLINE TQM Insurance Broker ตอบสนองไลฟ์สไตลย์คุ Social Distancing 
ผนกึบรกิาร Omni channel ทัง้แชทและโทรคยุกบัพนกังานเรียลไทม ์24 ชม. พรอ้มเสริมบริการ 
Tele Health Consult ใหค้  าปรกึษาเรือ่งสขุภาพจากทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ผ่าน ‚TQM24 Smart 
Services‛ เผยหลงัออกโปรดกัทป์ระกนัโควิดมีลกูคา้ซือ้ประกนัแลว้กว่า 1 ลา้นกรมธรรมก์ว่า 
80% ซือ้ผา่นช่องทางออนไลน ์กา้วสูม่ิติใหม่ปลดล็อกการขายและบริการแบบเดิม ๆ ใหป้ระกนั
เป็นเรือ่งง่ายแคป่ลายนิว้ เมื่อวนัท่ี 20 เม.ย. 63 

 TQM จับมือ FSMART ขายประกันหลักร้อยผ่านตู้บุญเติม หวังขยายลูกค้าใหม่ 
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น ในนาม ‚ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร‛์เดินหนา้รุก ไม

โครอินชัวรนัส ์ผนึกความร่วมมือ บมจ.ฟอรท์ สมารท์ เซอรว์ิส เปิดขายประกันเบีย้หลกัรอ้ย 
พรอ้มช าระเบีย้ง่ายๆ ผา่นตูอ้อนไลนบ์ญุเติม 130,000 จดุทั่วประเทศ เขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ 22 ลา้น
ราย กระจายไปในระดบั จงัหวดั อ าเภอ ต าบลและหมูบ่า้นทั่วไทย มั่นใจเป็นอีกหนึง่ช่องทางเพิ่ม
โอกาสคนไทยเขา้ถึงประกนัเพื่อบรหิารความเสี่ยงในชีวิตไดง้่ายและทั่วถึงมากขึน้ตัง้เป้า 1 ลา้น
กรมธรรมต์่อปี ชีเ้ป็นจิ๊กซอวส์  าคญัหนนุภาพรวม 2563 เขา้เป้า 15,000 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 16 
ก.ย. 63 

 TQM ปล่อยบริการประกันชั้น 3X‛คร้ังแรกของไทย รุกตลาดรถเก่า ตั้งเป้ายอดขายปี 64 
ทะลุ 500 ล้านบาท 

ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์พลิกโฉมบริการประกันภยัรถยนตเ์มืองไทย เปิดตวั               
‚ประกนัชัน้ 3X‛ ชแูนวคิด ‚คุม้ครองเมื่อผิดเป็นคูค่ิดเมื่อถกู‛ พรอ้มผนึก ‚บิลเลี่ยน เซอรเ์วย‛์ สง่
ทีมส ารวจอบุตัิเหตคุอยดแูลถึงจุดเกิดเหตทุกุกรณี ภายใตแ้คมเปญ ‚ประกนัเพื่อคนตวัเล็ก‛ รุก
ตลาดรถยนตเ์ก่ากว่า 9 ลา้นคนัทั่วประเทศ หวงัขยายฐานลกูคา้รายย่อย จ่ายเบีย้เริ่มตน้เพียง 
1,800 บาท ผ่อนช าระได ้ตัง้เป้ายอดขายปี 2564 แตะ 500 ลา้นบาท ผูบ้ริหารมั่นใจช่วยเพิ่ม
โอกาสคนไทยเขา้ถึงประกนัภยัไดง้่ายขึน้ เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค. 63 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 1.4.1  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยจ านวน 5 บรษัิท และบรษัิทรว่ม 1 บรษัิท  

โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 40.0% 

50.90% 

  บริษัท อเีทอนอล โกรท 

คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 

6.60% 

นายอัญชลิน พรรณนิภา 

นางนภัสนันท ์พรรณนิภา 

42.50% 

 รายย่อย 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัท มีดังนี ้

ล าดบั ชือ่บรษัิท ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

ทนุจดทะเบยีนช าระ
แลว้ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 

สดัสว่นการถอืครอง
หุน้ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 
(รอ้ยละ) 

ธุรกิจหลกั 

1. TQM Broker บรษัิทนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดย TQM ขายประกนั
วินาศภยั รวมทัง้สิน้ 2 กลุม่ ไดแ้ก่  
1) กลุม่ประกนัรถยนต ์(Motor) ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่
ยอ่ย ประกอบดว้ย 
1.1) กลุม่ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.)  
1.2) กลุม่ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  

2) กลุม่ประกนั Non-Motor  

400.0 ลา้นบาท 100.0 

2. TJN บริษัทนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดย TJN ขายประกนั
วินาศภยั รวมทัง้สิน้ 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 
1) กลุม่ประกนัรถยนต ์(Motor) ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่
ยอ่ย ประกอบดว้ย 
   1.1) กลุม่ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) 
   1.2) กลุม่ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
2) กลุม่ประกนั Non-Motor 

5.0 ลา้นบาท 100.0 

3. TQM Life บรษัิทนายหนา้ประกนัชีวิต โดย TQM Life ขายประกนั
ชีวิต รวมทัง้สิน้ 2 กลุม่ ไดแ้ก่  
1) ประกนัชีวิตประเภทรายบคุคล  
2) ประกนัชีวิตประเภทกลุม่ 

50.0 ลา้นบาท 100.0 

ธุรกิจอืน่ 

1 TO 2020 ประกอบธุรกิจลงทนุในตา่งประเทศ 5.0 ลา้นบาท 100.0 

2 Casmatt ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์ 5.0 ลา้นบาท 100.0 

3 TQLD ใหบ้รกิารใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัประกนัภยั  ผ่านรูปแบบ
ของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการให้บริการ
ค าปรกึษาผา่นเว็บไซต ์www.noon.in.th  

3.0 ลา้นบาท 40.0 

 
1.4.2  ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุน้ใหญ่ 

  - ไมม่ี- 
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รางวัลที่ภาคภมิูใจ ปี 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บรษัิท ทคีวิเอ็ม อนิชวัรร์ันส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
ไดร้ับรางวลันายหนา้ประกนัวนิาศภัย 

นติบิคุคลคณุภาพดเีดน่ประจ าปี 2562  
 

เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2563 

บรษัิท ทคีวิเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรร์ันส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
ไดร้ับรางวลันายหนา้ประกนัชวีติ 

นติบิคุคลคณุภาพดเีดน่ประจ าปี 2562  
 

เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2563 

บรษัิท ทคีวิเอ็ม อนิชวัรร์ันส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
ไดร้ับรางวลันายหนา้ประกนัวนิาศภัย 
นติบิคุคลทีม่กีารสง่เสรมิกรมธรรม์
ประกนัภยัเพือ่ประชาชนดเีดน่ 

ประจ าปี 2562  
เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2563 

บรษิทั ทคีวิเอ็ม อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์ 
ไดร้บัรางวลั Top Business Organization 2020 สาขา Top Insurance  Broker  

เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2563 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการ
นายหนา้ประกนัภยั โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั และธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต รวมทัง้
ถือหุน้ในธุรกิจที่สนบัสนนุการใหบ้ริการนายหนา้ประกนัภยัอีก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟตแ์วร ์ธุรกิจลงทนุในตา่งประเทศ และธุรกิจที่ใหบ้รกิารค าแนะน าเก่ียวกบัประกนัภยั 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรบัรอบปี สิน้สุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ธุรกิจ 
ด าเนิน 
การโดย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. รายไดจ้ากการเป็น
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 

TQM Broker 
TJN 

2,434.7 96.4 2,634.2 94.6 2,998.7 95.6 

- รายไดค้า่นายหนา้  1,454.4 57.6 1,570.9 56.4 1,774.7 56.6 
- รายไดค้า่บรกิารอื่น/1  980.3 38.8 1,063.3 38.2 1,224.0 39.0 

2. รายไดจ้ากการเป็น
นายหนา้ประกนัชีวติ 

TQM Life 
66.4 2.6 77.3 2.8 83.8 2.7 

- รายไดค้า่นายหนา้  61.2 2.4 71.4 2.6 74.2 2.4 
- รายไดค้า่บรกิารอื่น  5.2 0.2 5.9 0.2 9.6 0.3 

รวมรายไดค้า่บรกิาร  2,501.1 99.0 2,711.5 97.4 3,082.5 98.3 

รายไดอ้ื่น/2  23.9 1.0 72.3 2.6 53.6 1.7 
รวม  2,525.0 100.0 2,783.8 100.0 3,136.1 100.0 

หมายเหต:ุ  /1 รายไดค้่าบริการอ่ืนด าเนินการโดย TQM Broker  TJN และ Casmatt  
  /2 รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั รายไดเ้งินปันผล รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหค้ าปรกึษา เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็นตน้ 

 
รายไดห้ลกัของบรษัิทมาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารการเป็นนายหนา้ประกนัภยั คิดเป็นสดัสว่นรวมประมาณรอ้ย

ละ 98.3 ของรายไดร้วมทัง้หมดของบริษัท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั และรายไดจ้ากการ
เป็นนายหนา้ประกนัชีวิต และรายไดค้า่บรกิารอื่น ซึง่เป็นรายไดท้ี่บริษัทไดร้บัจากบริษัทประกนัภยัที่เป็นคู่คา้ของกลุม่บริษัท 
ทัง้นีร้ายไดค้า่บรกิารอื่นมีทัง้ที่เป็นจ านวน และเป็นอตัราสว่นที่ก าหนดจากเบีย้ประกันที่กลุม่บริษัทสามารถขายต่อลกูคา้ได ้
เช่น คา่บรกิาร การด าเนินการจดัพิมพก์รมธรรม ์และจดัสง่กรมธรรม ์ค่าด าเนินการติดต่อประสานงานใหก้บัลกูคา้ที่ประสบ
ภยั หรอืคา่บรกิารจดัเก็บขอ้มลู เป็นตน้ ทัง้นี ้รายไดค้่าบริการอื่นเป็นบริการเสริมที่มีลกัษณะงานที่นอกเหนือจากส่วนงานที่
เก่ียวขอ้งกบัการชีช้่องหรือชกัชวนใหเ้ขา้ท าสญัญาประกนัภยัที่บริษัทไดใ้หบ้ริการกับลกูคา้และคู่คา้ที่เป็นบริษัทประกนัภยั
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จรงิ ซึง่ขึน้อยูก่บัขอบเขตการใหบ้รกิาร ความสมัพนัธอ์นัดี และการเจรจาต่อรอง ซึ่งรายไดค้่าบริการดงักลา่วไม่ไดอ้ยู่ภายใต้
การควบคมุของหนว่ยงานราชการ ทัง้นี ้โครงสรา้งรายไดห้ลกัของบรษัิท แบง่ตามประเภทธุรกิจมีรายละเอียดดงันี ้

1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยั 
TQM Broker ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั มีรายไดจ้ากการเป็น

นายหนา้ประกันวินาศภยั โดยเป็นการขายประกันวินาศภยั 2 กลุ่ม และรายไดค้่าบริการอื่น จากบริษัทประกัน
วินาศภยั เป็นตน้ ทัง้นี ้TQM Broker มีรายไดจ้ากการขายประกนัวินาศภยั กลุม่ประกนัรถยนต ์(Motor) เป็นหลกั 
โดยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ การเป็นนายหนา้ดงักลา่วคิดเป็นสดัสว่นรวมประมาณรอ้ยละ 95.6 ของรายไดร้วม
ทัง้หมดของบรษัิท โดยรายไดจ้ากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัสามารถแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั เป็นรายไดจ้ากการขายประกนัวินาศภยัประเภท

ตา่ง ๆ  จากบรษัิทประกนัภยัวินาศภยั ซึง่เป็นคูค่า้ของกลุม่บริษัท โดย TQM Broker จะไดร้บัค่านายหนา้
ประกนัวินาศภยั จากการเป็นนายหนา้จากบริษัทประกนัวินาศภยัในอตัราที่ตกลงรว่มกนัระหว่าง TQM 
Broker  และ บริษัทประกนัวินาศภยั โดยส าหรบักลุม่ประกนัรถยนต ์(Motor) มีอตัราไม่เกินรอ้ยละ 12 
ของเบีย้ประกนัภยั ส าหรบักลุม่ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั พ.ร.บ. และอตัราไม่เกินรอ้ยละ 18 ของเบีย้
ประกันภยัส าหรบักลุ่มประกันภัยรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวเป็นไปตามอตัราสงูสดุตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (‚ส านกังาน คปภ.‛) 
เรื่อง อตัราค่าจา้งหรือค่าบ าเหน็จ ส าหรบัตวัแทนประกันวินาศภยัและนายหนา้ประกันวินาศภยั พ.ศ. 
2551 ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท มีพนกังานขายประกันวินาศภยัทัง้สิน้ 1,977 คน 
(พนกังานขายสงักดั TQM Broker จ านวน 1,904 คน ,พนกังานสงักดั TJN จ านวน 3 คน และพนกังาน
ขายสงักดั TQM Life จ านวน 70 คน)  โดยไดร้บัใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัจากส านกังาน 
คปภ. แลว้ทัง้สิน้ และเป็นการขายประกนัวินาศภยัผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรศพัท ์(Telemarketing)  
ออนไลน ์(Online) และการขายตรง (Face to Face)  

 รายไดค้่าบรกิารอืน่ 
รายไดค้่าบริการอื่น เป็นรายไดจ้ากบริษัทประกนัวินาศภยัที่เป็นคู่คา้ของกลุม่บริษัทจ่ายใหก้บั

กลุ่มบริษัทตามที่ตกลงกันเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่กลุ่มบริษัทส าหรับการให้บริการอื่นตามจริงเช่น 
ค่าบริการด าเนินการ จัดพิมพก์รมธรรม ์และจัดส่งกรมธรรม ์ซึ่ง TQM Broker ใหบ้ริการเป็นผูพ้ิมพ์
กรมธรรม ์และจดัสง่กรมธรรมใ์หแ้ก่ลกูคา้ ค่าด าเนินการติดต่อประสานงานใหก้ับลกูคา้ที่ประสบภยักับ
บรษัิทประกนัวินาศภยั และคา่บรกิารจดัเก็บขอ้มลู ในรูปแบบไฟลเ์สยีง และไฟลภ์าพ เป็นตน้ ทัง้นี ้รายได้
คา่บรกิารอื่นไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยหนว่ยงานราชการ 

 
2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 

TQM Life เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต มีรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้
ประกนัชีวิตประเภทรายบคุคล และประเภทกลุม่ นอกจากนี ้TQM Life มีรายไดค้่าบริการไดอ้ื่นจากบริษัทประกนั
ชีวิต ทัง้นี ้รายไดจ้ากธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิตสามารถแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
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 รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัชีวติ  
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต  เป็นรายไดจ้ากการขายประกนัชีวิตจากบริษัทประกนั

ชีวิตประเภทรายบคุคล และประเภทกลุม่ ในอตัราที่ตกลงรว่มกนัระหว่าง TQM Life และบริษัทประกนั
ชีวิต ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 40 ของเบีย้ประกนัชีวิตในปีแรกซึ่งเป็นอตัราที่สงูสดุ ทัง้นี ้อตัราค่านายหนา้
ประกนัชีวิตจะลดลงตามจ านวนปีที่เพิ่มขึน้ โดยอตัราคา่นายหนา้ประกนัชีวิตดงักลา่วเป็นไปตามประกาศ 
คปภ. เรื่องอตัราค่าจา้งหรือค่าบ าเหน็จ ส าหรบัตวัแทนประกันวินาศภยัและนายหนา้ประกนัวินาศภัย 
พ.ศ. 2551 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท มีพนกังานขายประกันชีวิตทัง้สิน้ 323 คน 
(พนกังานขายสงักดั TQM Broker จ านวน  248 คน และพนกังานขายสงักดั TQM Life จ านวน 75 คน)  
ที่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชีวิต จาก ส านักงาน คปภ.โดย เป็นการขายประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางของกลุม่บรษัิท ไดแ้ก่ การจ าหนา่ยผา่นโทรศพัท ์(Telemarketing) และการจ าหนา่ยผา่นการขาย
ตรง (Face to Face) เป็นตน้ 

 รายไดค้่าบรกิารอืน่ 
รายไดค้า่บรกิารอื่น เป็นรายไดจ้ากบริษัทประกนัชีวิตที่เป็นคู่คา้ของกลุม่บริษัท จ่ายใหก้บักลุม่

บรษัิทตามที่ตกลงกนั เพื่อเป็นคา่ตอบแทนแก่กลุม่บรษัิทส าหรบัการใหบ้ริการอื่นตามจริง เช่น ค่าบริการ
ด าเนินการ ติดตอ่ประสานงานใหก้บัลกูคา้ที่ประสบภยักบับริษัทประกนัชีวิต และค่าบริการจดัเก็บขอ้มลู 
ในรูปแบบไฟลเ์สียง และไฟลภ์าพ เป็นตน้ ทัง้นี ้รายได้ค่าบริการอื่นไม่ได้อยู่ภายใตก้ารควบคุมโดย
หนว่ยงานราชการ 

 
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ ์

1)  ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยั 
กลุม่บรษัิทด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ภายใตก้ารด าเนินงานของ TQM Broker โดยไดจ้ดทะเบียนเป็น

นายหนา้ประกนัวินาศภยัและถือใบอนญุาตประกอบการเลขท่ี 19/2546  และ TJN  ไดจ้ดทะเบียนเป็นนายหนา้ประกนัวินาศ
ภยัและถือใบอนุญาตประกอบการเลขที่ ว00025/2559 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
นายหนา้ประกันวินาศภยั  ทัง้นีผ้ลิตภณัฑป์ระกันวินาศภยัทกุรูปแบบที่ขาย จะเป็นผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัของบริษัท
ประกนัภยัตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจาก ส านกังาน คปภ. แลว้ทัง้สิน้ โดยจะเลือกผลิตภณัฑจ์ากบริษัทประกนัภยัในประเทศไทย 
ซึง่เป็นคูค่า้ของกลุม่บรษัิทมาอยา่งยาวนานกวา่ 33 บรษัิทท่ีมีรูปแบบกรมธรรมเ์หมาะสมกบัลกูคา้ และมีความน่าเช่ือถือ ท า
ใหผ้ลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยั ที่เสนอขายมีความหลากหลาย น่าเช่ือถือ มีรูปแบบที่น่าสนใจ และไม่ซบัซอ้น เพื่อเสนอขาย
ประกนัวินาศภยัที่สามารถตอบโจทยข์องกลุม่ลกูคา้เปา้หมายใหไ้ดม้ากที่สดุ  

ทัง้นี ้ในส่วนของ TQM Broker และ TJN น าเสนอกรมธรรมป์ระกันวินาศภยัทัง้ 4 รูปแบบ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1)  กลุ่มประกันรถยนต ์(Motor) 
1.1.1)  กลุม่ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) 

การประกันภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หรือโดยทั่วไปเรียกว่า การท าประกันภยัรถยนต ์ภาคบงัคบั 
(พ.ร.บ.) เป็นการประกนัภยัตามก าหนดในพระราชบญัญตัิคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถพ.ศ. 2535 เพื่อให้
ความคุม้ครองและชดเชยคา่เสยีหายที่เกิดขึน้กบัผูป้ระสบภยัจากรถไมว่่าจะเป็นผูข้บัขี่ ผู้โดยสาร คนเดิน
เทา้ ใหไ้ดร้บัความคุม้ครองต่อความสญูเสียต่อชีวิต รา่งกาย อนามยั ทัง้นีปั้จจุบนั TQM Broker เป็น
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นายหนา้ขายประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัที่เป็นรถยนตไ์ม่เกิน 7 ที่นั่ง ประกอบดว้ย รถยนตป์ระเภท 4    
ที่นั่ง (รถเก๋ง) รถกระบะ และรถตู ้โดยมีอตัราเบีย้ประกันภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (ไมร่วมภาษีอากร) 600 ถึง 
1,200 บาท ตอ่ปี ซึง่จะมีอตัราที่แตกตา่งกนัไปตามประเภทรถ  
1.1.2)  กลุม่การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  

เป็นการให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต การรักษาพยาบาลทั้งบุคคลภายใน และ
บคุคลภายนอกรถยนต ์การใหค้วามคุม้ครองต่อทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก และรถยนตท์ี่เอาประกนัภยั 
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ทั้งนี ้กฎหมายไม่ได้บังคับให้เจ้าของรถยนต์ท า
ประกนัภยัประเภทนี ้แตก่ารประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจยงัคงไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย  

1.2)  การประกันอคัคีภยั (Fire Insurance) 
การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมถึงการรบัประกันภัยสิ่งปลูกสรา้ง 

อาคาร ที่อยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์โรงงานอตุสาหกรรม ทรพัยส์ิน อาคาร สินคา้ ตลอดจนเครื่องจกัรและ
วตัถดุิบในโรงงานอตุสาหกรรม เนื่องจากไฟไหม ้ฟา้ผา่ หรอืแรงระเบิดของแก๊สเพื่อใชใ้นการหงุตม้ รวมทัง้
ลกูคา้ยงัสามารถขยายความคุม้ครองเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ภยัน า้ท่วม ภยัแผ่นดินไหว ภยัลกูเห็บ และภยัลม
พาย ุเป็นตน้ โดยทรพัยส์ินเอาประกันภยัสามารถแบ่งออกเป็นสิ่งปลกูสรา้ง เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้ สินคา้ เครื่องจักร และอื่น ๆ  โดยทรัพยส์ินที่เป็นขอ้ยกเวน้ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ไดแ้ก่ เงินตรา
ธนบตัร ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แมพ่ิมพ ์และอื่น ๆ   โดยมีเขตพืน้ท่ีรบัประกนัภยัทั่วประเทศไทย 

1.3) การประกันภยัทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่เป็นประกนัที่คุม้ครองความสญูเสียหรือความเสียหายต่อเรือ

และทรพัยส์ินหรือสินคา้ที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยงัขยายขอบเขตความคุม้ครองไปถึง
ความเสยีหายขณะขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ทางบก หรือทางรถไฟ ซึ่งต่อเนื่องกบัการขนสง่ทางทะเลดว้ย 
การประกันภัยสินคา้ระหว่างการขนส่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยวิธีใดมักจะเรียกรวมกันว่าการ
ประกนัภยัขนสง่สนิคา้ทางทะเล ซึ่งการท าประกนัภยัขนสง่สินคา้นัน้จะใชก้รมธรรมป์ระกนัภยัขนสง่ทาง
ทะเลในการรบัประกันภยัทัง้สิน้ แมว้่าสินคา้นัน้จะบรรทุกโดยทางรถยนต ์หรือทางอากาศก็ตาม   การ
ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1.3.1)  การประกนัภยัตวัเรอื (Hull Insurance)  
1.3.2)  ประกนัภยัทางขนสง่สนิคา้ (Cargo Insurance)  

 การประกนัภยัขนสง่สนิคา้ภายในประเทศ (Inland Transit) 
 การประกนัภยัขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ (Marine Cargo Insurance) 

1.4)  การประกันวนิาศภยัเบด็เตล็ด 
1.4.1)  ประกนัภยัทรพัยส์นิ (Property Insurance) 

การประกนัภยัทรพัยส์นิ เป็นการประกนัวินาศภยัที่ใหค้วามคุม้ครองต่อความสญูเสียหรือความ
เสยีหายตอ่ทรพัยส์นิท่ีเอาประกนัภยัไวอ้นัเกิดจากการกระท าของคนรา้ยซึ่งเป็นบคุคลภายนอก โดยการ
ลกัทรพัย ์ชิงทรพัย ์หรือปลน้ทรพัยซ์ึ่งคนรา้ยไดเ้ขา้ไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภยั รวมทัง้
ความคุม้ครองยงัรวมไปถึงความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่อาคารซึง่เป็นสถานท่ีเก็บทรพัยส์นิท่ีเอาประกนัภยัไว้
อนัเกิดขึน้จากการโจรกรรมของคนรา้ย โดยตวัอย่างประกันภยัทรพัยส์ิน (Property Insurance) ไดแ้ก่ 
การประกนัภยัโจรกรรม (Burglary) การประกนัภยัความเสี่ยงภยัทกุชนิด (All Risks) หรือการประกนัภยั
ส าหรบัเงิน (Money) เป็นตน้ 
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1.4.2)  ประกนัภยัความรบัผิดทางกฎหมายตอ่สาธารณชน (Liability Insurance) 
การประกนัภยัรบัผิดทางกฎหมายตอ่สาธารณชน เป็นการประกนัวินาศภยัซึ่งใหค้วามคุม้ครอง

ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรพัยส์ิน หรือความ
บาดเจ็บทางรา่งกาย ตลอดจนกระทั่งการเสยีชีวิตของบคุคลภายนอกซึง่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้ง รบัผิดชดใช้
ตามกฎหมาย แตไ่มใ่หค้วามคุม้ครองตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้โดยตรง ต่อทรพัยส์ิน หรือ รา่งกายของผู้
เอาประกันภยั ตลอดจนความคุม้ครองในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากความผิดพลาด การ
ละเมิด หรอืการท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัการบาดเจ็บหรอืสญูเสยี โดยความไม่ตัง้ใจ โดยตวัอย่างประกนัภยัความ
รบัผิดทางกฎหมายตอ่สาธารณชน (Liability Insurance) ไดแ้ก่ ประกนัภยัความรบัผิดตอ่บคุคลภายนอก 
(Premises) การประกนัภยัความรบัผิดอนัเกิดจากผลติภณัฑ ์(Products Liability) เป็นตน้ 
1.4.3)  การประกนัภยัวิศวกรรม  (Engineering Insurance)  

การประกันภยัวิศวกรรม  (Engineering Insurance) เป็นการประกันวินาศภัยที่ใหค้วาม
คุม้ครองตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้กบัทรพัยส์ิน หรือ อปุกรณต์่าง รวมถึง การบาดเจ็บของพนกังานจาก
อบุตัิเหตรุะหว่างการติดตัง้ ประกอบ หรือ ก่อสรา้ง โดยตวัอย่างการประกนัภยัวิศวกรรม (Engineering 
Insurance) ไดแ้ก่ การประกนัภยัเครื่องจักร ( Machinery) การประกนัภยัหมอ้ก าเนิดไอน า้และถังอดั
ความดนั (Boiler) การประกนัภยัเครือ่งอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Equipment) เป็นตน้ 
1.4.4)  การประกนัภยัความเสีย่งภยัดา้นการเงิน และการค า้ประกนั (Financial Insurance) 

การประกนัภยัความเสี่ยงภยัดา้นการเงิน และการค า้ประกนั (Financial Insurance) เป็นการ
รบัประกนัภยั ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ที่เก่ียวกบัเงิน หรือการสญูเสียทางการเงิน โดยตวัอย่างการ
ประกนัภยัความเสี่ยงภยัดา้นการเงิน และการค า้ประกนั (Financial Insurance) ไดแ้ก่ การประกนัภยั
ความซื่อสตัยข์องลกูจา้ง(Fidelity  Guarantee)  การประกนัภยัอิสรภาพ (Bail Bond) การประกนัภยั
สนิเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) เป็นตน้ 
1.4.5)  ประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล (Personal Accident : PA) 

ประกนัอุบตัิเหตุสว่นบคุคล เป็นการประกันวินาศภยัที่ใหค้วามคุม้ครองต่อผูเ้อาประกนัภยัใน
กรณีที่ผูเ้อาประกนัภยั ประสบอบุตัิเหตไุดร้บัความบาดเจ็บทางรา่งกาย และหากผลของการบาดเจ็บนัน้
สง่ผลใหผู้เ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขัน้ทพุพลภาพ สญูเสียอวยัวะ หรือ
เสยีชีวิต บรษัิทประกนัภยัจะเขา้มารบัภาระคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จาก การรกัษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั 
หรอืจ่ายคา่ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหากผูเ้อาประกนัภยัตอ้งสญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพ หรอืเสยีชีวิต 
1.4.6)  ประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล 

ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เป็นการประกันวินาศภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชย
คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ จากการรกัษาพยาบาลของผูเ้อาประกนัภยั รวมทัง้กรณีอบุตัิเหตทุี่ท  าใหผู้เ้อาประกนั
เสยีชีวิต หรอืสญูเสยีอวยัวะ เป็นตน้ 
1.4.7)  ประกนัภยัการเดินทาง 

ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง เป็นการประกนัวินาศภยัที่ใหค้วามคุม้ครองตอ่ผูเ้อาประกนัในกรณี
ตา่ง ๆ  เช่น กรณีที่ผูเ้อาประกนัเจ็บป่วย การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ หรือทพุพลภาพถาวรจากอบุตัิเหต ุ
ชดเชยค่ารกัษาพยาบาลระหว่างเดินทาง ค่าเคลื่อนยา้ยฉุกเฉิน กระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าเดินทาง
เสยีหาย รวมไปถึงการยกเลกิการเดินทาง ยกเลกิเที่ยวบิน หรอืเที่ยวบินลา่ชา้ เมื่อผูเ้อาประกนัเดินทางไป
ยงัตา่งประเทศ 
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1.4.8)  การประกนัภยัเบด็เตลด็อื่น ๆ  (Miscellaneous) 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะไม่สามารถจัดกลุ่มอยู่กับ

ประเภทประกันภัยข้างต้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่  เช่น ประกันขยายระยะเวลาการ
รบัประกัน(Extened warrantee ),ประกันภัยพืชไร่ (Crop Insurance) และ ประกันการชดเชย
ผลประโยชนจ์ากการใชร้ถ (Motor Add On) เป็นตน้ 

2)  ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
กลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต ภายใตก้ารด าเนินงานของ TQM Life ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ถือใบอนุญาตประกอบการเลขที่ ช00014/2551 ซึ่งสามารถ
ด าเนินการขายประกันชีวิตประเภทต่าง ๆ ได ้ทัง้นี ้TQM Life จ าหน่ายประกันชีวิตทัง้สิน้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ประกนัชีวิต
ประเภทรายบุคคล และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม โดยผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตทุก รูปแบบที่ TQM Life ขายนัน้ จะเป็น
ผลติภณัฑป์ระกนัชีวิตที่บรษัิทประกนัชีวิตไดร้บัอนมุตัิจาก ส านกังาน คปภ.แลว้ทัง้สิน้ โดย TQM Life จะเลอืกผลติภณัฑจ์าก
บรษัิทประกนัชีวิตชัน้น าของประเทศไทยที่เป็นคู่คา้ของกลุม่บริษัท มาอย่างยาวนานกว่า 19 บริษัท ท าใหผ้ลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิต ที่ TQM Life เสนอขายมีหลายรูปแบบ น่าเช่ือถือ มีรูปแบบที่น่าสนใจ และไม่ซบัซอ้น ท าให ้TQM Life สามารถเสนอ
ขายประกนัชีวิตที่สามารถตอบโจทยแ์ละความตอ้งการของลกูคา้ไดท้กุกลุม่ ซึง่สามารถแบง่รูปแบบประกนัชีวิตทัง้ 2 รูปแบบ 
ดงันี ้

2.1)  ประกันชวีิตประเภทรายบุคคล 
2.1.1)  การประกนัชีวิตแบบออมทรพัย ์(Endowment Insurance) 

เป็นการประกนัชีวิตที่บริษัทประกนัชีวิต จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั
เมื่อมีชีวิตอยู่ครบก าหนดสญัญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนเ์มื่อผูเ้อาประกันภัย
เสียชีวิตลงภายในระยะเวลาของการประกันภยั การประกันชีวิตแบบออมทรพัยเ์ป็นส่วนผสมของการ
คุม้ครองชีวิตและการออมทรพัย ์สว่นของการออมทรพัย ์คือส่วนที่ผูเ้อาประกันภยัไดร้บัคืนเมื่อสญัญา
ครบก าหนด   

2.1.2)  การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 
เป็นการประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุม้ครองยาวตลอดชีพ ที่เนน้การใหผ้ลประโยชนด์า้นความ

คุม้ครองชีวิตเป็นหลกั ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเสยีชีวิตเมื่อใดในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั บริษัทประกนัชีวิต
จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน ์หรือถ้าผูเ้อาประกันภัยมีชีวิ ตครบตามก าหนด
สญัญากรมธรรม ์ก็สามารถรบัทนุประกนัภยัคืน  

2.1.3)  การประกนัชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 
เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนเ์มื่อผูเ้อาประกันภัย

เสยีชีวิตในระยะเวลาของการประกนัภยั การประกนัชีวิตแบบนีไ้มม่ีสว่นของการออมทรพัย ์เบีย้ประกนัจึง
ต ่ากวา่แบบอื่น ๆ  และไม่มีเงินคืนใหห้ากผูเ้อาประกนัภยัอยู่จนครบก าหนดสญัญา ทัง้นีก้ารประกนัชีวิต
แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) ดงักลา่ว รวมถึงประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล (Personal Accident : 
PA) ที่ปัจจุบนับริษัทประกนัชีวิตขายผลิตภณัฑอ์ุบตัิเหตุสว่นบุคคล ที่ใหค้วามคุม้ครองในกรณีที่ผูเ้อา
ประกนั เสยีชีวิต ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง สญูเสยีอวยัวะ หรอือื่น ๆ  ตามที่ก าหนดในกรมธรรม  ์
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2.2)  ประกันชวีิตประเภทกลุ่ม 
เป็นการประกนัชีวิตที่กรมธรรมห์นึง่ฉบบัจะมีผูเ้อาประกนัชีวิตรว่มกนัตัง้แต ่5 คนขึน้ไป ใหค้วามคุม้ครอง

กลุ่มสมาชิกภายใตก้รมธรรมฉ์บบัเดียวกัน โดยทั่วไปจะเป็นสวสัดิการที่นายจา้งซือ้ความคุม้ครองใหก้ับลกูจา้ง 
ปกตินายจา้งจะเป็นผูช้  าระเบีย้ประกนัภยัใหท้ัง้หมด หรือช่วยจ่ายใหค้รึง่หนึ่ง   สว่นมากจะเป็นกลุม่ของพนกังาน
บริษัท ในการพิจารณารบัประกันของบริษัทประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสขุภาพหรือไม่ตรวจสขุภาพ ขึน้อยู่กับ
ดลุยพินิจของบรษัิทประกนัภยั 

3.  ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์
กลุม่บรษัิทใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์ซึ่งด าเนินงานโดย Casmatt เพื่อใชใ้นการสนบัสนนุ

ธุรกิจ ดา้นสารสนเทศแบบครบวงจร โดยการใหบ้รกิารของ Casmatt สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1) ใหค้  าปรกึษาดา้นการจดัการระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Solution) ไดแ้ก่ บริการขายและ
แนะน าผลติภณัฑผ์า่นทางโทรศพัท ์(Telemarketing) และ การจดัการดา้นระบบการใหบ้ริการลกูคา้ผ่าน
ทางโทรศพัท ์(Call Center Management) รวมถึงกระบวนการจัดการงานขายและบริการดา้นการ
ปฏิบตัิการผ่านระบบต่าง ๆ  (Operation) โดย Casmatt จะคน้ควา้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยเพื่อพฒันา
รูปแบบการบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้รกิารทัง้ในดา้นฮารด์แวร ์เน็ตเวิรค์ การผลติซอฟตแ์วร ์ตรวจสอบ
คณุภาพระบบ และการวิเคราะหว์ิจยัขอ้มลู 

2) ใหค้  าปรึกษาดา้นงานวิจยัตลาดดิจิตอล โดยมุ่งเนน้การบริการที่รวดเร็ว เขา้ถึง และเขา้ใจลกูคา้เฉพาะ
กลุม่ โดยการใหบ้ริการครอบคลมุถึง การประชาสมัพนัธธ์ุรกิจผ่าน Social Platforms ที่เป็นที่นิยม เช่น 
Facebook, Line, Instagram  รวมถึงการใช ้SEO Technique (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็น
การพฒันาและปรบัปรุงเว็บไซตเ์พื่อใหต้ิดอนัดบัตน้ๆ ในหนา้ผลการคน้หาผ่านเว็บไซต ์Google ในการ
วิเคราะหแ์ละเก็บขอ้มลูเชิงสถิต ิ(Google Analytic) การจดัการขอ้มลูเชิงสถิต ิ(Tag Manager) ระบบการ
สือ่สาร (Chat Bot Engine) และแอปพลเิคชั่น (Mobile Application)  

3) ใหค้  าปรกึษาดา้นงานวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) และการพฒันาระบบซอฟตแ์วรท์ี่น  าขอ้มลูที่มีอยู่
เพื่อจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ (Business Intelligence) ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห ์
แสดงความสมัพนัธ์ และท านายผลลพัธข์องแนวโนม้ที่อาจเกิดขึน้ได ้ตรงตามความตอ้งการขององคก์ร 
เพื่อประโยชนใ์นการวางแผนกลยุทธ์ดา้นต่าง ๆ และเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดอ้ย่าง
รวดเรว็และสามารถน าไปวางแผน หรอื โตต้อบปัญหาเชิงธุรกิจไดท้นัตอ่เหตกุารณ ์

4) ใหค้  าปรึกษาดา้นการพฒันาดา้นการติดตัง้ระบบปฏิบตัิงานและการติดตัง้ระบบศูนยข์อ้มูล เช่น Mail, 
DataBase, Proxy & Firewall Server เป็นตน้ ทัง้องคก์รขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

4.  ธุรกิจให้บริการด้านค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภยั  
กลุม่บริษัท ใหบ้ริการค าแนะน าเก่ียวกบัประกนัภยั ผ่านรูปแบบของการกรอกขอ้มลูโดยลกูคา้ และการใหบ้ริการ 

โดยในปี 2563 เปิดตวัดา้นบรกิารใหค้  าแนะน าใหม ่‚TQM 24 Smart Services‛ เพิ่มความมั่นใจใหล้กูคา้ เลือก ซือ้ จ่าย รบั
กรมธรรม ์แจง้เคลม และรบับริการอื่น ๆ จากบริษัทประกนักว่า 40 บริษัท ไดแ้บบครบจบที่เดียว ผ่านช่องทาง LINE TQM 
Insurance Broker ตอบสนองไลฟ์ สไตลย์คุ Social Distancing พรอ้มทัง้บริการ Omni channel ทัง้แชทและโทรคยุกบั
พนกังานเรยีลไทม ์24 ชม. และเสริมบริการ Tele Health Consult ใหค้  าปรกึษาเรื่องสขุภาพจากทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ผ่าน 
‚TQM 24 Smart Services" ซึ่งเป็นโบรคเกอรป์ระกนัเจา้แรกของประเทศที่ใหบ้ริการนี ้โดยเป็นบริการใหค้  าปรกึษาจากทีม
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แพทยก์วา่ 400 คน ท่ีจะใหก้ารวินิจฉยัอาการไดใ้นเบือ้งตน้ท าใหผู้ร้บับรกิารบางรายไมจ่ าเป็นตอ้งไปพบแพทยท์ี่โรงพยาบาล 
ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย โดยในระยะแรกจะเปิดใหบ้ริการ Tele Health Consult ผ่าน TQM 24 Smart Servicesกบั
ลกูคา้ที่ซือ้ประกนัโควิดไดป้รกึษาเรือ่งโควิดฟรี 

5) ธุรกิจประกันภยัในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิเขา้ลงทนุในกิจการบรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั  โดยบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่น 

99.99% วตัถปุระสงคเ์พื่อลงทนุในบริษัทรว่มทนุ (JV) กบักลุม่บริษัท Asia Investment and Financial Services Co., Ltd. 
(AIF) ในนามบริษัท BIC Insurance จ ากัด เพื่อท าการขยายตลาดประกันภัยในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นตลาดที่มีอตัราการเติบโตสงู ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตใหก้ับกลุม่บริษัท TQM ไดใ้น
อนาคตซึง่มีสดัสว่น 49% ของทนุจดทะเบียน หลงัจากด าเนินการแลว้เสร็จ และโอนหุน้ทัง้หมดไดภ้ายในปี 2563 โดยจะเริ่ม
ด าเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีไดล้งนามตาม MOU ตอ่ไป ซึง่การเขา้ลงทนุในครัง้นี ้นบัเป็นอีกกา้วส าคญัในการตอ่จิก๊ซอวก์า้วสู่
การเป็น Digital Insurance Broker อนัดบั 1 ของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สรา้งการเติบโตที่โดดเด่นต่อเนื่องผลกัดนั
เบีย้ประกนัภยัแตะ 50,000 ลา้นบาท ภายในปี 2569 ตามเปา้หมาย 

โดยภายใตค้วามรว่มมือดงักล่าวจะมีการน า Technology Knowhow พรอ้มประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญ 
ดา้นการขายช่วยในการขยายตลาดทัง้ B2B B2C และตลาดรายย่อยต่อไปโดยผ่านดิจิทลัแพลตฟอรม์ อย่างไรก็ตามใน
เบือ้งตน้ก าลงัด าเนินการเปิดกิจการท่ีประเทศกมัพชูาใน เดือนพฤศจิกายน 2563 

 
โดยในปี 2563 บริษัทไดส้ัดสว่นของงานขายตามประกันการรับประกันภยั  ดังนี ้

ตารางสัดสว่นงานการขายตามประเภทประกัน  

ขอ้มลูยอดขาย 2563 2562 

ประเภทประกนัภยั เบีย้ประกนัภยั (ลา้นบาท) สดัสว่น เบีย้ประกนัภยั (ลา้นบาท) สดัสว่น 

ประกนัภยัรถยนต ์  11,830  78.76% 10,163 79.43% 

ประกนัอคัคีภยั  152  1.01% 13 0.10% 

ประกนัภยัทางทะเลและขนสง่  30  0.20% 47 0.37% 

ประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ  1,750  11.65% 1,429 11.17% 

ประกนัเบ็ดเตลด็  405  2.70% 377 2.95% 

ประกนัชีวติ  853  5.68% 766 5.99% 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูเปรียบเทียบยอดขายตามวนัแจง้งาน ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
2.3  การตลาดและการแข่งขนั 

1)  การวิเคราะห ์สถานการณ ์ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
จากภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่คาดวา่จะหดตวั -7.7% ตอ่ปี (โดยมีช่วงคาดการณท์ี่ -8.2% ถึง -7.2%) หดตวั

นอ้ยกวา่ที่คาดการณไ์ว ้ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ -8.5% ตอ่ปี โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุจาก 
(1) การผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และการเริ่มเปิดประเทศ สง่ผลใหกิ้จกรรม

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้  
(2) เศรษฐกิจประเทศคูค่า้ส  าคญัมีการฟ้ืนตวัที่ชดัเจน น าโดยกลุม่ประเทศในเอเชีย เช่น จีน และ เวียดนาม สง่ผล

ใหภ้าคการสง่ออกสนิคา้ของไทยปรบัตวัดีขึน้ตอ่เนื่อง  
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(3) การควบคุม COVID-19 ของไทยอยู่ในเกณฑด์ี สรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ภาคประชาชน ภาคเอกชนและ
ตา่งประเทศ 

จึงคาดวา่เศรษฐกิจไทยไดผ้า่นจดุต ่าสดุแลว้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 และจะเห็นตวัเลขเศรษฐกิจที่ติดลบนอ้ยลง
ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 

ส าหรบัเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัคาดวา่ เศรษฐกิจไทยจะสามารถกลบัมาขยายตวัไดท้ี่ 
4.5% ต่อปี (มีช่วงคาดการณท์ี่ 4.0% ถึง 5.0%) โดยไดร้บัแรงสนบัสนนุจากมลูค่าการส่งออกสินคา้ที่กลบัมาขยายตวัได ้
6.0% ตอ่ปี (มีช่วงคาดการณท์ี่ 5.5% ถึง 6.5%) ตามเศรษฐกิจประเทศคูค่า้ส  าคญัที่มีแนวโนม้ขยายตวั       
(ท่ีมา: https://www.marketthink.co/11154) 

 ศนูยว์ิจยักสกิรไทย มองวา่ ในปี 2564 อตุสาหกรรมหลกัในไทยจะใชเ้วลาในการฟ้ืนตวัจากผลกระทบของโควิด-19 
แตกตา่งกนั ตามระดบัของผลกระทบและบางอตุสาหกรรมเผชิญโจทยเ์ฉพาะอื่นดว้ย 
 ในสว่นของภาพรวมธุรกิจอตุสาหกรรมประกนัภยัไทย ส าหรบัในช่วงครึง่ปีแรกของ 2563 ธุรกิจประกนัภยัมีเบีย้รบั
ประกนัภยัทัง้ระบบ หดตวั1.7% เป็นมลูคา่ราว 4.06 แสนลา้นบาท โดยธุรกิจประกนัชีวิต หดตวั3.2% ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
เติบโต1.9% จากการประกนัสขุภาพ คาดว่าธุรกิจประกันภยัทัง้ระบบปี 2563 หดตวั 2.9-4.9% อยู่ที่ 8.12-8.29 แสนลา้น
บาท ปัจจัยเสี่ยงที่ท  าใหภ้าคธุรกิจประกันภยัปรบัตวัลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหดตวั เพราะโควิด -19 ท าใหจ้ านวน
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติลดลง และอตัราการขายรถยนตป์รบัตวัลง ซึ่งการคาดการณเ์ป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า จีดีพีปีนีจ้ะหด
ตวั 7.8% (ท่ีมา: บทสมัภาษณ ์เลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ); เว็บไซตก์รุงเทพธุรกิจ)  

กราฟเบีย้ประกันรับตรงระหวา่งปี 1996 – 2020F

 

ประมาณการเบีย้รบัตรงของธุรกิจประกนัปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 815,000 – 835,000 ลา้นบาท หดตวัลง 1.5% - 
3%   โดยการเปรียบเทียบภาวะการแข่งขนัในธุรกิจประกนัภยั เมื่อพิจารณาจากช่องทางจ าหน่ายพบว่า ช่องทางนายหนา้ 
(Broker) ยงัคงเป็นช่องทางที่ท  ายอดขายสงูที่สดุ โดยมียอดขายรวมทุกประเภทประกนัระหว่างเดือน  มกราคม - ตุลาคม 
2563 อยู่ที่ 123,433 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 59.0% รองลงมาไดแ้ก่ช่องทางตวัแทน และ Bancassurance 
ตามล าดบั โดยมีผลติภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตเ์ป็นกลุม่ที่มียอดขายสงูสดุที่ 119,222 ลา้นบาท   

             (ท่ีมา:https://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data) 

และจากเป้าหมายของบริษัทในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการยอดขายผ่านนายหนา้(Broker) ในปี 
2563 จะคิดเป็นอตัราสว่นประมาณ 9 - 10 % 

 

https://www.marketthink.co/11154
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ตารางเปรียบเทียบช่องทางการขาย ณ เดือนตุลาคม 2563 

ช่องทางการขาย  เบี้ยประกนัรบัตรง  %Share 

ตวัแทน (Agent)          28,368,039  13.6% 

นายหน้า (Broker)         123,433,356  59.0% 

ธนาคาร (Bancassurance)          24,524,650  11.7% 

ไปรษณีย ์(Direct Mail)                      -    0.0% 

ทางโทรศพัท ์(Tele Maketing)            7,414,533  3.5% 

ลกูคา้ตดิต่อโดยตรงกบับรษิทั (Walkin)          11,804,171  5.6% 

ผ่านองคก์ร (Worksite)          12,720,184  6.1% 

ขายผ่านอนิเตอรเ์น็ต (Internet)              865,666  0.4% 

ช่องทางอื่น (Others)                      -    0.0% 

รวมทุกช่องทาง (Total)           209,130,599  100.0% 
 หนว่ย : พนับาท 

จากขอ้มลูสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติคาดการณว์า่เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโนม้จะขยายตวั 
4.0% ถึง 5.0% จากฐานปี 2563 ในขณะท่ีธนาคารโลกคาดการณไ์วท้ี่ 4.1% ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชียประเมินไวท้ี่ 4.5% 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณไ์วท้ี่ 5% และกองทนุการเงินระหว่างประเทศไดค้าดการณไ์วท้ี่ 6.1% การประเมินการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของหนว่ยงานตา่ง ๆ  นัน้ มาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี  ้

- จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มกลบัมาดีขึน้อีกครัง้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 ซึ่งจะสง่ผลดีต่อภาคการ
ทอ่งเที่ยวทัง้ระบบไมว่า่จะเป็นโรงแรม ที่พกัอาศยั รา้นอาหาร การเดินทางระหว่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยคาดว่ารายไดร้วมจากการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 0.6-1.5 ลา้นลา้นบาท ในปี 2564 เปลี่ยนแปลง -
9% - 105% จากปี 2563 

- ภาคการส่งออกกระเตือ้งขึน้เนื่องจากความตอ้งการสินคา้ของประเทศคู่คา้ที่เพิ่มขึน้ โดยคาดว่าจะมีการ
เติบโตประมาณ 4% 

- การบรโิภคภาคเอกชนฟ้ืนตวัจาก -1.7% ในปี 2563 มาอยูท่ี่ 2.4% ในปี 2564 
- การลงทนุภาคเอกชนมีการฟ้ืนตวั จาก -4.2% ในปี 2563 เป็น 2.8% ในปี 2564 
- รฐับาลยงัคงใชม้าตรการการเงินการคลงัแบบขยายตวั การสง่เสริมการจา้งงาน รวมถึงการลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญ่ 

จากการท่ีทกุหนว่ยงานทางเศรษฐกิจไดป้ระเมินวา่เศรษฐกิจไทยไดผ้า่นจดุต ่าสดุในปี 2563 มาแลว้และจะฟ้ืนตวัใน
ปี 2564 ส  านกัวิจยัฯ จึงไดค้าดการณว์า่ ธุรกิจประกนัวินาศภยัจะไดร้บัอานิสงสจ์ากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่งสง่ผลใหเ้บีย้
ประกนัวินาศภยัในปี 2564 เติบโตประมาณ 2.5% โดยมีรายละเอียดของประกนัภยัแตล่ะประเภทดงันี ้

ประกันภัยรถยนต  ์    จากการคาดการยอดขายรถยนตใ์หม่ในปี 2564 น่าจะยงัไม่กลบัไปแตะที่ 1 ลา้นคนั
เหมือนกบัช่วงก่อน COVID-19 โดย Krungsri Research และ KKP Research คาดวา่ยอดขายรถยนตปี์ 2564 จะอยูใ่นช่วง 
6.1 แสนถึง 6.5 แสนคัน และจาก การแข่งขันในธุรกิจประกันรถยนตจ์ะรุนแรงมากขึน้ มีการใช้กลยุทธ์ทางดา้นราคามา
แขง่ขนักนัเพื่อเพิ่มยอดขาย สง่ผลใหเ้บีย้ประกนัรถยนตเ์ติบโตประมาณ 3% ในปี 2564 
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ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ผลจากกรมธรรม์ประกัน COVID-19 รวมอยู่ในกลุ่มของประกัน
อบุตัิเหตแุละสขุภาพนัน้ อาจมีการตอ่อายหุรอืซือ้ใหมไ่มม่ากนกั จึงท าใหอ้ตัราการเติบโตของประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคลในปี 
2564 อาจจะเพิ่มขึน้เลก็นอ้ยที่ 1.9% ในขณะท่ีประกนัสขุภาพจะมีอตัราการเติบโต -7.4% เมื่อเทียบกบัเบีย้ปี 2563 ที่มีเบีย้
ประกนัภยักรมธรรม ์COVID-19 รวมอยูด่ว้ย 

ประกันภัยการเดินทาง จากการที่การเดินทางที่ยังไม่เขา้สู่ภาวะปรกติเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ที่ยงัไม่สามารถควบคุมไดแ้ละขอ้จ ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ เช่น มาตรการกักตัวทัง้จากประเทศ
ปลายทางและเมื่อเดินทางกลบัไทย ท าใหป้ระกันภัยการเดินทางยังไม่กลบัคืนสู่ภาวะปรกติ อย่างไรก็ตาม  คาดว่าเบีย้
ประกนัการเดินทางจะเพิ่มขึน้ 135% จากฐานท่ีต ่ามากในปี 2563 ซึง่เบีย้ประกนัภยัการเดินทางหดตวัถึง 78% 

ประกันภยัความเสี่ยงภยัทุกชนิดและประกันอัคคีภยั  การหดตวัของ Reinsurance capacity และภาวะตลาด
ซึ่งยงัคงเป็น Hard Market ที่ลากยาวต่อไปจะสง่ผลท าใหอ้ตัราเบีย้ประกนัภยัความเสี่ยงภยัทกุชนิดและประกนัอคัคีภยัมี
อตัราที่สงูขึน้ 

จากการคาดการณธ์ุรกิจประกนัวินาศภยัปี 2564 ที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้นัน้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่าจะไม่มีการกลบัมา
ระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19 และวคัซีนปอ้งกนั COVID-19 ที่ไดผ้ลจรงิจะมีแพรห่ลายในครึง่ปีหลงัของปี 2564 อยา่งไร
ก็ตาม สถานการณท์างการเมืองที่ยงัคงมีความไม่แน่นอนอาจฉุดใหเ้ศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัชา้ลงกว่าที่ไดค้าดการณไ์ว ้และ
สง่ผลต่อการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2564 ในที่สดุ  (ที่มา: ส านักวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรบัประกันภัยต่อ จ  ากัด 

(มหาชน) ) 

 ส าหรบัทิศทางธุรกิจของประกนัชีวิตในปี 2564  คาดว่าการเติบโตคงสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ ที่น่าจะไดแ้รง
หนนุตอ่เนื่องจากการท่ีคนเริม่สนใจซือ้ประกนัสขุภาพ แตจ่ะถกูกดดนัจากขนาดเบีย้ที่เล็ก โดยทิศทางผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
นัน้ จากาการท่ีบรษัิทประกนัชีวิต เริม่ทยอยปรบัลดผลติภณัฑป์ระกนัชีวิตประเภทออมทรพัยท์ี่มีการการนัตีผลตอบแทนออก
จากตลาด เหตุเพราะภาวะดอกเบีย้ต ่า ท าใหภ้าคธุรกิจหาผลตอบแทนใหล้กูคา้ไดย้ากขึน้ ซึ่งภาคธุรกิจมองว่าแนวโนม้
ผลติภณัฑน์บัจากนีจ้ะเป็นผลิตภณัฑค์วบการลงทนุ Universal Life , Unit Linked , หรือ Participating Policy โดยเนน้การ
ลงทนุตามความเสีย่งที่ผูเ้อาประกนัภยัยอมรบัได ้รวมถึงผลติภณัฑท์ี่ใหค้วามคุม้ครองระยะยาวและประกนัสขุภาพ 

อย่างไรก็ตามในปี 2564 จากการที่บริษัทประกันชีวิต ยงัคงเผชิญกับความทา้ทายจากหลากหลายปัจจัย อาทิ 
สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกหลงัไวรสัโควิด – 19 ระบาดยงัคงมีความความเปราะบาง ภาวะอตัราดอกเบีย้ต ่าและมีแนวโนม้ที่เกิด
จุดต ่าสดุใหม่ไดอ้ีก (New low-Yield) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตในทุกมิติ ท าใหธุ้รกิจประกันชีวิตตอ้งเร่งหาท า
แนวทางที่จะบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

ถึงแมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ไวรสัโควิด-19 ระบาด จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและภาพรวมธุรกิจ
ประกนัภยัในปี 2563  แตส่  าหรบัผลการด าเนินธุรกิจของ บรษัิท ยงัคงมีปัจจยับวกที่สนบัสนนุใหบ้รษัิทสามารถเติบโตไดต้าม
เปา้หมายที่ตัง้เอาไว ้โดยมีปัจจยัตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. ความพรอ้ม ของบริษัทส าหรบัการเสนอขายผลิตภณัฑบ์น Digital Platform ต่าง ๆ  ดงันัน้ เมื่อเกิดการระบาดของ 

COVID-19 จึงท าใหบ้ริษัท สามาถเสนอขายผลิตภณัฑท์ี่คุม้ครองโรคที่เกิดจากเชือ้ไวรสัโควิด ไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
ตอบโจทยใ์หก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทั่วถึง  จึงสามารถสรา้งยอดขายและเติบโตไดด้ีในกลุม่ผลิตภณัฑ ์อบุตัิเหตแุละ
สขุภาพ 
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2. การท าประชาสมัพนัธข์องภาครฐัในช่วงที่ผา่นมาท าใหป้ระชาชนหนัมาตื่นตวัและตระหนกัถึงความส าคญัของการ
มีประกันมาใชเ้ป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึง  การผ่อน
คลายมาตรการและกฎเกณฑต์่าง ๆ ของภาครฐั เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบใหก้บับริษัท
ประกนั เช่น การปรบัลดอตัราคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ การปรบัปรุงรา่งประกาศเสนอขายใหเ้ป็น Digital face to face 
เพื่อลดขัน้ตอนและเพิ่มความยืดหยุน่ใหก้บัการเสนอขายเพิ่มมากขึน้ 

3. การปรบักลยทุธก์ารขายโดยการเจาะกลุม่ลกูคา้บนกลุม่ผลิตภณัฑใ์หม่ ที่สอดคลอ้งกบัสถานะการณ ์และภยัใหม ่
ๆ ที่เกิดขึน้ตามช่วงระยะเวลา เช่น การประกันภัยบา้นอยู่อาศัย ที่เนน้เรื่องของภัยธรรมชาติ  ซึ่งถือว่าประกัน
อคัคีภยับา้นอยู่อาศยันี ้ยงัเป็นตลาดที่มีผูเ้ล่นนอ้ยราย  รวมถึงผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัโรคตามฤดกูาล เช่น ไข้ เลือก
ออกและ ไขห้วดัใหญ่ เป็นตน้ 

4. นโยบายการ Transform ของบริษัทในส่วนของการพัฒนากระบวนการท างานให้มีความคล่องตัว สามาถ
ปรบัเปลีย่นตามสถานะการณ ์จึงท าใหไ้มม่ีผลกระทบตอ่การปฎิบตัิงานทัง้การขายและการบรกิาร 
 

2)  นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา 
โดยในปี 2563 บรษัิทยงัคงเดินหนา้ตามแผนกลยทุธ ์Digital Strategy อยา่งเต็มรูปแบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่ชดัเจนใน

การท าดิจิทลัแพลตฟอรม์ โดยการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใตก้ารวางกล
ยทุธ ์TQM Digital โดยพฒันาช่องทาง Real-time Chat Bot ใหล้กูคา้สามารถซือ้ประกนัผา่นการแชทกบัระบบอตัโนมตัิ หรือ 
Bot ได ้24 ชั่วโมง และยงัริเริ่มพฒันาระบบการซือ้ประกนัเป็นของขวญัใหต้นเองหรือคนรกั ผ่านระบบ Insurance Gifts ใน
แพลตฟอรม์ไลนแ์ละเว็บไซต ์  

นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดพ้ฒันาแพลตฟอรม์ใหมภ่ายใตช่ื้อ TQM 24 Smart Services ที่จะท าใหป้ระกนัเป็นเรือ่งง่าย
เพียงปลายนิว้ เพื่อใหบ้รกิารลกูคา้ไดส้ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั แบบเรยีลไทม ์พรอ้มพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรว่มกบั
พนัธมิตรประกนัภยัแบบเจาะลกึเฉพาะกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัแบบตรงใจใหเ้ขา้กบัยคุสมัยและ
ความตอ้งการในสถานการณปั์จจบุนั เพื่อเปิดโอกาสและการเขา้ถึงการประกนัภยัของผูบ้รโิภคใหก้วา้งขึน้ โดยมั่นใจว่าจะได้
ลกูคา้กลุม่ใหมเ่พิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่อง 

พรอ้มกนันี ้ไดเ้ปิดตวับริการใหม่ ‚TQM 24 Smart Services‛ เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหล้กูคา้ เลือก ซือ้ จ่าย รบั
กรมธรรม ์แจง้เคลม และรบับริการอื่น ๆ จากบริษัทประกนักว่า  40 บริษัท ไดแ้บบครบจบที่เดียว ผ่านช่องทาง LINE TQM 
Insurance Broker ตอบสนองไลฟ์สไตลย์ุค Social Distancing พรอ้มดว้ยบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย  (Omni 
Channel) ทัง้แชทและโทรคยุกบัพนกังานเรียลไทม ์ 24 ชม. พรอ้มเสริมบริการ Tele Health Consult ใหค้  าปรกึษาเรื่อง
สขุภาพจากทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ผา่น ‚TQM 24 Smart Services‛  

 นอกจากนัน้ บรษัิทยงัคงมีนโยบายในการวิจยัและพฒันาในดา้นต่าง ๆ และการพฒันานวฒักรรมในกระบวนการ
สินคา้และบริการ โดยมุ่งมั่นพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ที่ตอบโจทยล์กูคา้ในแต่ละ Segment โดยรว่มกบัพนัธมิตรบริษัท
ประกันภยั ในการพฒันาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหก้ับลกูคา้  โดยการใช ้ Big data เขา้มาช่วยในการวิเคราะหข์อ้มูล  
พฤติกรรม และความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อตอบโจทยท์ัง้กลุม่ลกูคา้ปัจจบันั และกลุม่ลกูคา้มุง่หวงักลุม่ใหม ่ พรอ้มกนันีไ้ดม้ี
การปรบัและพฒันาวิธีการขายแบบใหม ่ๆ  ในกลุม่ผลติภณัฑท์ี่ไดม้ีการท าวิจยัแลว้วา่ยงัสามารถขยายตลาดเพิ่มเติมได ้เช่น 
การประกนัอคัคีภยัภยัส าหรบับา้นอยูอ่าศยั หรอื การประกนัภยัเสรมิที่เพิ่มความคุม้ครองจากความคุม้ครอง ประกนัภยัหลกั
ตา่ง ๆ  โดยเนน้การเสนอขายทัง้แบบ Up Selling & Cross Selling รวมถึงการท าโปรเจ็ครว่มกบั Partner รายใหม่ โดยไดม้ี
การน าเสนอ Business Model ใหม ่ๆ  เพื่อท าการขยายฐานลกูคา้เพิ่มมากขึน้ 
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 และจากการระบาดของโคโรน่าไวรสั ในปี 2563 บริษัทรว่มกบัพนัธมิตรบริษัทประกนัภยั ไดอ้อกประกนัโควิด ที่มี
หลากหลายแผน เช่น แผน ตรวจพบเชือ้ครัง้แรกแลว้จ่ายเงินชดเชย หรือที่เรียกกันว่า แบบ เจอ จ่าบ จบ  หรือแผนค่า
รกัษาพยาบาลค่าการติดเชือ้โควิด รวมถึงภาวะโคม่าจากการติดเชือ้โควิด เป็นตน้ โดยความพรอ้มของบริษัทในการขาย
ประกนั Online รวมถึงการเสนอขายในช่องทางอื่น ๆ ของบรษัิทท่ีใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งทั่วถึง  จึงท าบรษัิทสามารถสรา้ง
ยอดขายไดม้ากกวา่ 500 ลา้นบาท  

การเขา้ซือ้หุน้ใน บริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด ในสดัสว่น 100% ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย และจะเป็นบริษัทที่ไปลงทุน
รว่มกบับรษัิทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนีบ้รษัิท ทีโอ 
2020 จ ากดั จะท าหนา้ที่ใหบ้รกิารสนบัสนนุดา้นเทคนิค และดา้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งแก่บรษัิทท่ีจะไปรว่มลงทนุ โดยจะมีการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมยัของบริษัทเขา้ไปใหบ้ริการดา้นการประกันภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ทางดา้นเทคนิค และงานบรกิารใด ๆ ที่สนบัสนนุธุรกิจภายในกลุม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดร้บัสิทธิประโยชนต์่าง ๆ 
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่รฐับาลก าหนดตอ่ไป 

 นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทยงัไดม้ีแผนการลงทนุในบรษัิทรว่มทนุ (JV) กบักลุม่บรษัิท Asia Investment and Financial 
Services Co., Ltd. (AIF) ในนามบริษัท BIC Insurance จ ากดั เพื่อเป็นการขยายตลาดประกนัภยัในประเทศกมัพชูา และ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  บรษัิทมั่นใจในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกรง่ ดว้ยทิศทางกลยทุธ ์Growth 
Engine 4 ดา้นคือ Strenghten Core Business จดุแข็งของการท าประกนัภยัรถยนตท์ี่เติบโตอยา่งต่อเนื่อง การเพิ่มช่องทาง
ประกนัภยัแบบใหม่  ๆ  ที่หลากหลาย ทัง้ประกนัภยับา้น ประกนัสขุภาพที่ครอบคลมุไปถึงโรคใหม่ ๆ การเติบโตในช่องทาง
การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A)ที่ขยายตลาดไปสู่ประเทศกัมพูชา พรอ้มเป็น Best Position 
ส าหรบัช่องทาง M&A และ TQM InsurTech เติบโตไปกบัความรว่มมือแบบขยายไปสู ่InsurTech ที่เสริมความแข็งแกรง่ให้
ธุรกิจไดเ้ติบโตไปแบบกา้วกระโดด 

แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
 จากแนวโนม้ธุรกิจประกนัภยัที่จะเกิดขึน้ภายในประมาณ 10 ปีขา้งหนา้ หรือปี 2030 นัน้ เว็บไซตบ์ริษัทที่ปรกึษา
ดา้นการบรหิารชัน้น าของโลก McKinsey & Company Financial Sevices วิเคราะหแ์นวโนม้เก่ียวกบัเรื่องของประกนัไวว้่า 
‚Insurance 2030-The Impact of AI on the Future of Insurance‛ โดยเนน้ในเรื่องของบทบาทที่เทคโนโลยีจะเขา้มามี
ผลกระทบกบัธุรกิจประกนั ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของระบบท่ีสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากตวัอยา่งดว้ยตนเอง (Machine Learning), การ
เรียนรูเ้ชิงลึก (Deep Learning) กบัขอ้มลูที่มีอยู่อย่างมหาศาล และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) (ท่ีมา : 
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-2030-the-impact-of-ai-on-the-future-of-insurance) เพื่อรองรับแนวโน้ม
ของธุรกิจประกนัภยัที่จะมีขึน้ในอนาคต บรษัิทจึงไดม้ีการวางแผนกลยทุธแ์นวทางในการด าเนินงานในระยะยาวดงันี  ้

 แผนระยะสัน้ Digital Readiness – เป็นการวางพืน้ฐานในการท า Digital Transformation ส าหรบัองคก์ร โดยใช้
เทคโนโลยีเขา้มามีสว่นรว่มเพื่อสอดรบักบัยคุสมยัที่เปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็ เนน้พฒันาและเตรยีมความพรอ้มทัง้ 3 สว่น คือ 

- การเตรียมความพรอ้มในการพัฒนาศกัยภาพ และความเขา้ใจในเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ใหแ้ก่
บคุลากรในองคก์ร (Empower Employees) 

- การเตรยีมความพรอ้มในสว่นของการเพิ่มประสทิธิภาพในดา้นระบบงาน (Optimize Operation) 
- การเตรยีมความพรอ้มในการเพิ่มประสทิธิภาพ และสรา้งประสบการณใ์นการใหบ้รกิาร และการซือ้ของลกูคา้

ดียิ่งขึน้ (Better Customer Experience) 

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-2030-the-impact-of-ai-on-the-future-of-insurance
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แผนระยะกลาง New Digital Adoption – มุ่งเนน้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาปรบัใช ้เพื่อก่อใหเ้กิด
กระบวนการท างานท่ีดีขึน้ และเนน้ลกูคา้เป็นจดุศนูยก์ลาง รวมถึงการน า Platform มาพฒันาเพื่อใหร้องรบัการเสนอขายทัง้
ผลติภณัฑป์ระกนัชีวิต และผลติภณัฑว์ินาศภยั และรองรบัการขายทัง้ช่องทาง Online และ Offine 

- มีแพลตฟอรม์ (Platform) ที่รองรบัการซือ้ และการใหบ้รกิารท่ีน าเทคโนโลยีเขา้มาผสานในการท างานใหเ้ป็น
ระบบออโตเมชั่นอยา่งเต็มรูปแบบ และท าใหก้ารท างานและบรกิารลกูคา้ไดร้วดเรว็มากยิ่งขึน้ 

- พฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตรองรบักลยทุธก์ารขยายงานผา่นพนัธมิตร และธุรกิจใหม ่ๆ  
- สรา้งระบบและแพลตฟอรม์ใหร้องรบักลยทุธ ์Cross-selling และ Up-selling เพื่อสรา้งก าไรใหธุ้รกิจ 

แผนระยะยาว System of intelligence – เนน้การน าเอาขอ้มลูมาใชป้ระโยชน ์เพื่อการวิเคราะห ์ในเรื่องของ
ผลติภณัฑ ์เพื่อใหเ้หมาะกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่มีการเปลี่ยนแปลง สรา้งและต่อยอดทัง้ในเรื่องของแพลตฟอรม์, ระบบ 
ทัง้การซือ้ และการบรกิารโดยมุง่เนน้ไปท่ีผูบ้รโิภค โดยการน าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะหเ์พื่อน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากที่สดุ ซึง่จะเป็นการน าเทคโนโลยีในเรือ่งของ Machine Learning, Deep Learning และ 
AI มาใชเ้พื่อเป็นเครือ่งมือสนบัสนนุ 

เนน้ใหค้วามรูก้บัผูบ้ริโภครายย่อยใหส้ามารถเขา้ถึงและเขา้ใจในประโยชนข์องการท าประกันภยัไดอ้ย่างชัดเจน 
การท าประกนัภยัจะช่วยคุม้ครองผูท้  าประกนัใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่สามารถช่วยไดใ้นกรณีไดร้บัความเดือนรอ้น 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1. ลูกค้ารายยอ่ยทั่วไป 

ลกูคา้รายย่อย หมายถึง ลกูคา้ที่เป็นบคุคลธรรมดาทั่วไปที่ตอ้งการท าประกันวินาศภยัหรือประกันชีวิต
ประเภทตา่ง ๆ โดยการใชบ้รกิารของกลุม่ลกูคา้ประเภทนี ้จะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ รูปแบบกรมธรรม์
ที่ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ ความน่าเช่ือถือ และความมั่นคง ของบริษัทประกนัภยัการสง่เสริมการขาย การ
ใหบ้ริการที่สะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษัท ตลอดจนการโฆษณาประชาสมัพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารท่ีไดร้บั เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558, 2559, 2560, 2561,2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
กลุม่บรษัิทมีลกูคา้รายยอ่ยทั่วไป คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91.2, รอ้ยละ 91.3, รอ้ยละ 89.0, รอ้ยละ 96.1,รอ้ยละ90  
และรอ้ยละ 88.9 ของยอดเบีย้สทุธิจากการขายประกนัภยัใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้หมด   

2. ลูกค้าประเภทองคก์ร 
กลุ่มลูกคา้ประเภทองคก์ร ครอบคลุมถึง บริษัท หา้งรา้น โรงงานอุตสาหกรรม  สหกรณ์ต่าง ๆ  และ

หน่วยงานของรฐั รวมทัง้กลุม่ผูป้ระกอบการอื่น ๆ  ซึ่งสว่นใหญ่กลุ่มลกูคา้องคก์ร จะซือ้ประกนัทรพัยส์ิน ประกัน
ชีวิตพนกังาน และประกนัสขุภาพพนกังาน โดยลกูคา้ประเภทองคก์รจะพิจารณาจากช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของกลุม่บรษัิทเพื่อเลอืกซือ้กรมธรรม ์นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีการสง่พนกังานขาย ที่มีหนา้ที่ดแูลลกูคา้องคก์รเขา้ไป
ติดตอ่และใหบ้รกิารลกูคา้องคก์รอยา่งตอ่เนื่อง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีลกูคา้ประเภทองคก์ร คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 8.8, รอ้ยละ 8.7, รอ้ยละ 11.0, 
รอ้ยละ 3.9 ,รอ้ยละ 10.0 และรอ้ยละ 11.1 ของยอดเบีย้สทุธิจากการขายประกนัภยัใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้หมด 

จากสัดส่วนลูกค้าข้างต้น จะพบว่า สัดส่วนของลูกค้าของกลุ่มบริษัท จะเป็นลูกค้ารายย่อยเป็น
ส่วนใหญ่จึงถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีและไม่มีผลกระทบจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย และ
จากการที่มีฐานลูกค้ารายย่อยจ านวนมาก จึงท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายงานในกลุ่มลูกค้าองคก์รได้
เพิ่มขึน้อีกในอนาคต 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บรษัิทมีช่องทางการขายหลกัอยู ่5 ช่องทาง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)  ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท ์(Telemarketing) 
เป็นการน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัผา่นช่องทางทางโทรศพัท ์ท่ีมีการน าเสนอทัง้ประกนัภยัและประกนั

ชีวิตใหก้ับลกูคา้รายย่อย โดยผลิตภณัฑส์่วนใหญ่จะเป็นประกนัภยัรถยนต ์และอบุตัิเหตุ ที่ลกูคา้สามารถเขา้ใจ
และตกลงท าประกันภัยไดท้ันที ซึ่งช่องนีเป็นช่องทางการขายหลกัของบริ ษัท โดยมีพนักงานขายที่ใหบ้ริการ
มากกวา่ 2,000 คน  

2)  ช่องทางการขายผ่านกลุ่มลูกค้าองคก์ร (Corporate Representative) 
เป็นการน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัใหก้บักลุม่ลกูคา้ ท่ีด าเนินธุรกิจลกัษณะรูปแบบของบริษัท หรือ นิติ

บคุคล โดยเป็นออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
2.1) กลุ่มผลิตภณัฑป์ระกันภัย ที่สามารถน าเสนอไดใ้นทุกกลุ่มผลิตภัณฑข์องประกันวินาศภัย ตาม

ประเภทธุรกิจของลกูคา้ ซึง่ตอ้งใชพ้นกังานท่ีมีประสบการณใ์นการน าเสนอและอธิบายผลิตภณัฑท์ี่
มีความซบัซอ้น มากกวา่ลกูคา้รายยอ่ย 

2.2) กลุม่ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ซึ่งจะท าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตประเภท ในรูปแบบของสวสัดิการ
พนกังาน (Employee Benefit)  

3)  ช่องทางการขายผ่านพนักงานขายประจ าสาขาต่างจังหวัด (Marketing Branch) 
เป็นช่องทางการขายผ่านพนกังานขายที่ประจ าอยู่ที่สาขาของบริษัททั่วประเทศ โดยสามารถน าเสนอ

ผลิตภณัฑป์ระกันภยัไดห้ลากหลาย และสามารขายไดท้ัง้ลกูคา้รายย่อย และกลุ่มลูกคา้องคก์ร ซึ่งจะเป็นกลุ่ม
ลกูคา้ ท่ีช่องทาง ขายผา่นโทรศพัท ์และ ช่องทางองคก์ร ท่ีอาจยงัเขา้ไมถ่ึง    

4)  ช่องทางการขายผ่านออนไลน ์(Online Platform) ต่าง ๆ  
เป็นการน าเสนอผลติภณัฑ ์ผา่น Online Platform ตา่ง ๆ เช่น Facebook , Line , Website และ Affiliate 

Website เป็นต้น โดยในช่องทางนีลู้กคา้ซือ้ประกันภัยได้ทัง้แบบ ด าเนินการซือ้ประกันภัยได้เอง ที่เรียกว่า 
Complete Online หรอื ลกูคา้จะแสดงความประสงคท์ี่จะท าประกนั แลว้ใหพ้นกังานขายติดต่อกลบั เพื่อน าเสนอ
และอธิบายรายละเอียดประกนัภยัที่สนใจอีกครัง้ ก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั  

5)  ช่องทางผ่านตัวแทน นายหน้า (Agent / Broker) 
เป็นช่องทางการน าเสนอผลติภณัฑ ์ผา่น ตวัแทน นายหนา้ ท่ีสมคัรเขา้มาอยูภ่ายใตส้งักดั การบรหิารงาน

ของ บริษัท ทีเจอ็น อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์ โดยมีหนา้ที่เป็นผูชี้ช้่อง และน าเสนอ ผลิตภณัฑ ์ประกนัภยั ประเภท
ตา่ง ๆ   โดยกลุม่ลกูคา้มุง่หวงั จะเป็นกลุม่ลกูคา้รายยอ่ย และลกูคา้องกรณข์นาดกลาง และเลก็  โดยทางบริษัทจะ
ท าหนา้ที่สนบัสนนุดา้น การฝึกอบรม การจดัหาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และระบบการท างาน โดยมี Platform ที่จะ
ช่วยอ านวยความส าดวกในการท างาน ใหก้บัตวัแทน / นายหนา้   

2.4  การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

1) การคัดเลือกและสรรหาคู่ค้า 
กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคู่คา้ ซึ่งไดแ้ก่บริษัทประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการ

คดัเลอืกและสรรหาคูค่า้ ไดด้งันี ้ 
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(1) บริษัทประกันภัย นัน้ ๆ จะตอ้งมีความมั่นคงทางการเงิน และปฏิบตัิตาม กฎหมาย หลกัเกณฑ ์วิธีการที่
เก่ียวขอ้ง และประกาศ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ คปภ.   

(2) บรษัิทประกนัภยั นัน้ ๆ สามารถจดัผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ของกลุม่บรษัิทได  ้
(3) บริษัทประกนัภยั นัน้ ๆ จะตอ้งมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณใ์นการรบัประกันภยั การบริหาร และ

จดัการความเสีย่ง 
(4) บริษัทประกันภัย นัน้ ๆ จะตอ้งมีการบริหารจัดการ เรื่องการใหบ้ริการหลงัการขาย และการเรียกรอ้งค่า

สินไหมทดแทน ไดเ้ป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย ์ยตุิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่
ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

โดยกลุม่บรษัิทใหค้วามส าคญักบับรษัิทประกนัภยั ทกุบรษัิทอยา่งเทา่เทียมกนั  นอกจาก ในกรณีที่มีการท าโครงการ
หรอืกิจกรรมพิเศษรว่มกนั ในลกัษณะ Exclusive Partner  โดยบรษัิทประกนัภยั กลุม่นี ้จะเรยีกวา่ “พนัธมิตรประกนัภยั” 

โดยในปี  2563 กลุม่บรษัิท มีบรษัิทประกนัภยัที่เป็นคูค่า้จ านวน 33 บรษัิท และ บรษัิทประกนัชีวิต 19 บรษัิท และใน
ปี 2564 มีนโยบายที่จะเปิดคูค่า้เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรบัประกนัท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

2) การจัดหาผลิตภณัฑป์ระกันภยัเพื่อจ าหน่าย 
กลุม่บริษัทมีฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์นการกลั่นกรองและตดัสินใจว่าจะเลือกขายผลิตภณัฑป์ระกันภยัประเภทใด 

โดยจะน าฐานขอ้มูลของลกูคา้ต่าง ๆ มาวิเคราะห ์เช่น อาย ุรายได ้พฤติกรรม และขอ้มูลอื่น ๆ เพื่อน ามาพิจารณาความ
ตอ้งการของลกูคา้ และเพื่อคดัเลอืกรูปแบบผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมใหแ้ก่ลกูคา้  

โดยฝ่ายงานดงักลา่วจะมีเกณฑใ์นการพิจารณาผลิตภณัฑป์ระกันภยัจากบริษัทประกันภยั เช่น การใหบ้ริการทัง้
ก่อนและหลงัการขายของบรษัิทประกนัภยั การตลาดและการสง่เสรมิการขาย เป็นตน้  

ทัง้นี ้กระบวนการคดัเลอืกผลติภณัฑเ์ริม่จากฝ่ายพฒันาผลติภณัฑจ์ะจดัประชมุรว่มกบัคณะผูบ้รหิาร เพื่อพิจารณา
ความต้องการของลูกค้า และร่วมกันสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะเสนอขายให้กับลูกค้า จากนั้นฝ่ายพัฒนา
ผลติภณัฑจ์ะหารอืกบับรษัิทประกนัภยั เพื่อใหเ้สนอรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสม รวมทัง้
จะน าเสนอรูปแบบผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่มีเฉพาะกลุม่บริษัทสามารถเสนอขายได ้โดยฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑจ์ะรว่มมือกับ
บรษัิทประกนัภยัในการพฒันาผลติภณัฑด์งักลา่ว โดยใชข้อ้มลูจากการวิเคราะหข์อ้มลูทางการตลาด การใชฐ้านขอ้มลูลกูคา้ 
การวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตลอดจนขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ ตลอดจนการประชุม
รว่มกบัฝ่ายขายในการสอบถามความตอ้งการของลกูคา้โดยตรง เนื่องจากฝ่ายขายจะเป็นผูท้ี่มีปฏิสมัพนัธ ์เพื่อใหฝ่้ายพฒันา
ผลติภณัฑไ์ดท้ราบความตอ้งการของลกูคา้ที่แทจ้รงิ ท่ีสามารถน ามาใชพ้ฒันาผลติภณัฑไ์ด ้ 

อยา่งไรก็ตามผลติภณัฑท์กุรูปแบบท่ีกลุม่บรษัิทเสนอขายจะเป็นผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการอนมุตัิจาก ส านกังาน คปภ. 
แลว้เทา่นัน้ รวมทัง้เมื่อกลุม่บรษัิทไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบับรษัิทประกนัภยัแลว้ กลุม่บรษัิทจะเตรียมระบบ และก าหนด
กระบวนการด าเนินงานดา้นการปฏิบตัิการ (Operation) เพื่อรองรบัการขายรูปแบบผลติภณัฑป์ระกนัภยัรูปแบบนัน้ ๆ ตอ่ไป 

3) การจัดหาฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในอดีต กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการจดัหาฐานขอ้มูลของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยซือ้ฐานขอ้มูลของกลุ่มลกูคา้

เปา้หมายจากหนว่ยงานอื่น (Non-Partner) แตปั่จจบุนักลุม่บรษัิท มีช่องทางในการจดัหาฐานขอ้มลูของลกูคา้กลุม่เปา้หมาย 
ดงันี ้ 

(1) กลุม่บริษัทพฒันาระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ดว้ยตนเอง ผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Line  Facebook 
Instragram ท าใหท้ราบพฤติกรรมของลกูคา้ไดต้ลอดเวลา ตลอดจนขอ้มลูที่กลุม่บรษัิทไดจ้ากการจดักิจกรรม
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ทางการตลาดของบริษัท และสื่อสงัคมออนไลน ์เช่น ชุมชนคนสรา้งสขุ โครงการ Member get member 
โครงการ TQM Family Club การท ากิจกรรมกบัฐานลกูคา้และผูต้ิดตามในช่องทาง Line กว่า 5 ลา้น Active 
User เป็นประจ าทกุสปัดาห ์และรวมถึงช่องทาง Facebook ที่มีฐานผูต้ิดตามเกือบ 100,000 ราย 

(2) กลุม่บรษัิทไดร้บัฐานขอ้มลูจากงานขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นลกูคา้องคก์ร กลา่วคือเมื่อลกูคา้องคก์รไดท้ า
ประกนัภยั กบักลุม่บริษัทแลว้ บริษัทจะมีขอ้มลูของลกูคา้ และสามารถเสนอขายประกันภยัแก่ลกูคา้ไดง้่าย
ขึน้ นอกจากนี ้บริษัทจะได้รับฐานข้อมูลลูกค้าจากบริษัทประกันในกรณีที่ใหก้ลุ่มบริษัทช่วยเสนอขาย
ประกันภัย โดยบริษัทจะน าฐานขอ้มูลลูกคา้ เช่น อายุ รายได ้และพฤติกรรมมาวิเคราะหเ์พื่อระบุความ
ตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะฐานลกูคา้ เพื่อคดัเลือกผลิตภณัฑจ์ากบริษัทประกนัภยัใหเ้หมาะสมและสามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ตอ่ไป 

(3) กลุม่บรษัิทซือ้ฐานขอ้มลูลกูคา้ (Lead) จากบรษัิทผูใ้หบ้รกิารจดัหาฐานขอ้มลูลกูคา้ ที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ที่มีความร่วมมือในการจดัหาและบริหารฐานขอ้มลูกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย รวมทัง้ซือ้ฐานขอ้มลูลกูคา้ (Lead) 
จาก TQLD ซึง่เป็นบรษัิทท่ีใหบ้รกิารค าแนะน าเก่ียวกบัประกนัภยั โดยเมื่อลกูคา้กรอกขอ้มลูผา่นเว็บไซต ์แลว้
มีความสนใจที่จะท าประกันภัย ข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งผ่านระบบเช่ือมต่อข้อมูล ( Application 
Programming Interface : API) มายงัระบบของกลุม่บริษัท เพื่อใหพ้นกังานขายไดเ้สนอขายประกนัภยัต่อ
ลกูคา้ตอ่ไป 

(4) กลุม่บริษัทไดด้  าเนินการขยายและต่อยอดธุรกิจนายหนา้ประกันภยั โดยในปี 2562 ไดท้ าการเขา้ซือ้หุน้ใน 
บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากัด ในสดัสว่น 100% ซึ่งเป็นบริษัทนายหนา้ประกนัภยัที่มีความ
เช่ียวชาญดา้นประกันภยัรถยนต ์ในกลุ่มดีลเลอรร์ถยนต ์และกลุ่มผูน้  าเขา้รถยนต ์เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลกูคา้ของทีคิวเอ็มใหเ้พิ่มขึน้ โดยใชก้ลยทุธก์ารขยายฐานดีลเลอรแ์ละผูน้  าเขา้รถยนต ์รวมถึงตวัแทนนายหนา้
อิสระ และไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ของ ที เจ เอ็น ดว้ยโปรแกรม TJN Anywhere เพื่อ
ยกระดบัทัง้ระบบขายและบริการ เนน้การสรา้งระบบสนบัสนนุกลุม่ตวัแทนที่จะเขา้มารว่มงานกบั ที เจ เอ็น 
ใหท้ างานไดส้ะดวกรวดเรว็ในทกุสถานท่ี ทนัตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ยดุดิจิทลั 

 4) การให้บริการและการขาย 
กลุม่บรษัิทมีการใหบ้รกิารและการขายประกนัภยั โดยสามารถแบง่ตามช่องทางการขายของกลุม่บรษัิท ไดแ้ก่  
(1) การขายผ่านช่องทางโทรศพัท ์(Telemarketing) โดยเป็นกรณีพนกังานขายของกลุ่มบริษัทที่ติดต่อลกูคา้

โดยตรง และกรณีที่ลกูคา้โทรผา่น Call center ของกลุม่บรษัิท  
(2) การขายผา่นช่องทางออนไลน ์(Online) ผา่นช่องทางดิจิตอลตา่ง ๆ  
(3) การขายตรง (Face to face) ซึง่มีพนกังานขายที่พรอ้มใหบ้รกิารลกูคา้อยูท่ั่วประเทศ 
(4) การขายแบบผสมผสาน (Omni Channel) เป็นการเช่ือมโยงช่องทางการตลาดเพื่อใหล้กูคา้มีความสมัพนัธท์ีด่ี

กบัแบรนด ์TQM และสามารถเลือกซือ้ประกนัไดผ้่านหลากหลายช่องทาง ไม่จ ากดัว่าตอ้งเป็นช่องทางการ
ขายใดการขายหนึง่เทา่นัน้  

ทัง้นี ้พนกังานขายจะน าเสนอรูปแบบประกนัภยัใหก้บัลกูคา้ อยา่งไรก็ตามพนกังานขายจะตอ้งผ่านการอบรม และ
จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตนายหนา้ประกนัวินาศภยัปฏิบตัิงานประจ า และใบอนญุาตนายหนา้ประกนัชีวิตปฏิบตัิงานประจ า
จากส านกังาน คปภ. ก่อนเสนอผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ ทัง้นี ้เมื่อพนกังานขายสามารถปิดการขายได ้พนกังานขายจะบนัทึก
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งานขายเขา้ระบบ Caller โดยระบชุ่องทางการช าระเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช าระเป็นเงินสด ช าระดว้ยบตัรเครดิต หรือ
ช าระเป็นเงินโอน รวมทัง้จะมีการยืนยนัการท าประกนักบัลกูคา้อีกครัง้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน คปภ.  

5)  การควบคุมคุณภาพของพนักงานขาย 
กลุม่บรษัิทมีแนวทางในการควบคมุคณุภาพของพนกังานขายของกลุม่บรษัิท ผา่นแผนการฝึกอบรมประจ าปีตามที่

ระบุในนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยกลุ่มบริษัทส่งเสริมใหพ้นักงานขายทุกคนของกลุ่มบริษัทจะตอ้งไดร้ับใบอนุญาต
นายหน้าประกันภัยก่อนการเสนอขายผลิตภัณฑป์ระกันภัยใหแ้ก่ลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทมีกระบวนการในการฝึกอบรม
พนกังานใหไ้ดร้บัความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการประกันภยั ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบั กฎหมาย หลกัการ วิธีการที่เก่ียวขอ้ง หรือ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ เพื่อใหพ้นักงานขายไดร้บัทราบขอ้มูลในกฎเกณฑท์ี่ส  าคญั และเพื่อให้
พนกังานสามารถน าไปปฏิบตัิจริงได ้ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นกังานขายสอบใบอนุญาตตามที่ส  านกังาน คปภ. ก าหนด 
ผา่นหลกัสตูรการติวสอบใบอนญุาตประกนัภยั นอกจากนี ้ก่อนการเสนอขายจริง กลุม่บริษัทจะใหพ้นกังานขายเขา้รว่มสาย
สนทนาเพื่อไดร้บัฟังแนวทางการเสนอขายของพนกังานขายที่มีความเช่ียวชาญ เพื่อใหเ้ห็นแนวทางการสนทนาที่ถกูตอ้งอีก
ดว้ย  

นอกจากนี ้เนื่องจากใบอนญุาตนายหนา้ประกนัวินาศภยั และ/หรอื ใบอนญุาตนายหนา้ประกนัชีวิตจะมีก าหนดวนั
หมดอายไุว ้ดงันัน้ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล จึงมีหนา้ที่ติดตาม และควบคมุพนกังานขายของกลุ่มบริษัทใหม้ีใบอนุญาตอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการเสนอขายผลิตภัณฑป์ระกันภัย โดยจัดการฝึกอบรมจากส านักงาน คปภ. และ/หรือ หลกัสูตรตามที่
ส  านกังาน คปภ. ก าหนด เพื่อใหพ้นกังานขายสามารถตอ่อายใุบอนญุาตได ้ 

6) การวางแผนการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
กลุม่บรษัิทมีการวางแผนการสง่เสรมิการขายของแตล่ะผลิตภณัฑท์ี่กลุม่บริษัทจะน าเสนอใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้นีใ้นอดีต 

กลุ่มบริษัทมีแนวทางการส่งเสริมการขาย เช่น  ชิงโชครางวลัรถยนต ์หรือกระเป๋าแบรนดเ์นม แหวนเพชร การเดินทาง
ทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ บตัรก านลั และ เติมน า้มัน เป็นตน้ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีแนวทางในการก าหนดแผนการสง่เสริมการขาย
ส าหรบักรณีทั่วไป ดงันี ้ 

(1) ฝ่ายการตลาดรบันโยบายการตลาด และการสง่เสรมิการขายจากฝ่ายบรหิาร 
(2) วางแผน และก าหนดเปา้หมายในการจดัท าแผนการตลาด และการสง่เสรมิการขาย 
(3) น าเสนอแผนการตลาด และการสง่เสรมิการขาย ใหก้บัผูบ้รหิารพิจารณา 
(4) ประสานงานฝ่ายกฎหมาย จดัเตรยีมเอกสารเพื่อใชใ้นการขออนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) ประสานงานกบัฝ่ายจดัซือ้ เพื่อจดัซือ้ของรางวลัตามแผนการตลาด และการสง่เสรมิการขาย 
(6) ประสานงานกบัฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรบัทราบและรว่มสนนัสนนุแผนการตลาด และการสง่เสรมิการขาย 
(7) ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ตามช่องทางตา่ง ๆ   
(8) ด าเนินการตามแผนการตลาด และการส่งเสริมการขาย ที่ก าหนด และสรุปค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายบัญชี 

ด าเนินการตอ่ไป 
(9) รายงานผลการปฏิบตัิการตามแผนการตลาด และการสง่เสรมิการขาย ใหแ้ก่ผูบ้รหิารไดร้บัทราบ 
(10) การติดตามและการจ่ายช าระเบีย้ประกนั 
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กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการติดตามและจัดส่งเบีย้ประกันภัย โดยกลุ่มบริษัทจะจัดเตรียมขอ้มูลการช าระเบีย้
ประกนัภยัของลกูคา้ที่จ่ายช าระเบีย้ประกนัท่ีช าระคา่เบีย้ประกนัมาแลว้ก่อนก าหนดรอบระยะเวลาน าสง่ เพื่อน ามาสอบทาน
กบัรายการใบแจง้หนีท้ี่ไดร้บัแจง้มาจากบรษัิทประกนัภยั โดยพนกังานฝ่ายบญัชีจะสอบทานรายละเอียดความถกูตอ้ง และ
จะน าสง่เบีย้ประกนัภยัภายหลงัจากที่หกัคา่นายหนา้ประกนัภยัตามสญัญา รวมถึงเก็บค่าบริการอื่น ๆ โดยจะเรียกเก็บจาก
บรษัิทประกนัภยัตามรอบทกุวนัท าการท่ี 15 และวนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดือน  

7) นโยบายก าหนดราคา 

กลุม่บริษัทไม่สามารถก าหนดค่าเบีย้ประกนัได ้เนื่องจากบริษัทประกนัภยัจะเป็นผูก้  าหนดค่าเบีย้ประกนัภยัตาม
รูปแบบของกรมธรรมใ์นแต่ละประเภท โดยการก าหนดอัตราค่าเบีย้ประกัน บริษัทประกันภัยจะพิจารณาจากลกัษณะ 
ประเภทของกรมธรรม ์ประวัติของทรัพยส์ินเอาประกัน ประวัติของผู้เอาประกันภัย รวมถึงเง่ือนไขความคุ้มครองของ
กรมธรรมแ์ต่ละประเภท ตลอดจนเบีย้ประกนัดงักลา่วจะตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนดโดยส านกังาน คปภ. ซึ่งกรมธรรมท์ี่กลุ่ม
บริษัทเสนอขายจะเป็นกรมธรรมท์ี่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคปภ. แลว้ทัง้สิน้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทจะไดร้บัรายไดจ้ากการเป็น
นายหนา้ ซึง่เป็นไปตามที่ก าหนด ของประกาศ คปภ. เรื่องอตัราค่าจา้งหรือค่าบ าเหน็จ ส าหรบัตวัแทนประกนัวินาศภยัและ
นายหนา้ประกนัวินาศภยั พ.ศ.2551 

8) ตัวชีว้ัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า  
บรษัิทไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการเพิม่ประสทิธิภาพในการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการพฒันา

บรษัิทในการท่ีจะเติบโต และกา้วหนา้อยา่งยั่งยืน ดัง้นัน้ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความพงึพอใจและความตอ้งการของ
ลกูคา้ทัง้ดา้นการขายและการบรกิารจะท าใหบ้รษัิทสามารถสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

ระยะเวลาการประเมินปี 
2563 

หวัขอ้การส ารวจความพงึพอใจ 
จ านวนที่
สง่ออก 

จ านวนที่
ตอบกลบั 

ความพงึพอใจ
โดยรวม 

กมุภาพนัธแ์ละตลุาคม การซือ้ประกนัผา่นช่องทาง Online 24,947 725 4.11 

เมษายนและกนัยายน การน าเสนอประกนัภยัของพนกังาน 52,050 1368 4.42 

พฤษภาคม 
สดุยอดการบรกิารและกิจกรรมสง่เสรมิ

การตลาดแบบใดที่ตรงใจคณุ 
10,778 224 

56% ตอ้งการใหมี้การ
ผ่อนช าระ0% นาน 10 

เดือน มากที่สดุ 

มิถนุายน 
การบรกิารของพนกังานสง่เอกสารและ
สดุยอดกิจกรรมสง่เสรมิการตลาดที่

คณุช่ืนชอบมากที่สดุ 
22,536 780 4.04 

กนัยายนและธนัวาคม การแจง้เตือนการช าระเบีย้ประกนั 8,746, 179 4.33 

ตลุาคม 
การบรกิารของเจา้หนา้ที่ประสานงาน 

รบัเรือ่งการเคลมประกนั 
2,305 99 3.59 

พศจิกายน การใหบ้รกิารผา่นService Center 18,276 252 4.27 

พศจิกายน การตดัสนิใจท าประกนักบั TQM 19,668 309 
96% ตดัสินใจแนะน า
คนรูจ้กัใหท้  าประกนั

กบั TQM 
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ระยะเวลาการประเมินปี 
2563 

หวัขอ้การส ารวจความพงึพอใจ 
จ านวนที่
สง่ออก 

จ านวนที่
ตอบกลบั 

ความพงึพอใจ
โดยรวม 

ธนัวาคม การบรกิารของพนกังานสง่เอกสาร 22,504 491 4.59 

    181,810 4,427  

หมายเหต ุ: 
1. วิธีการประเมินใชว้ิธีการสง่แบบสอบถามผา่นช่องทาง SMS Survey โดยจะสง่ SMS ใหล้กูคา้ท่ีใชบ้รกิารแตล่ะประเภท  
2. เกณฑก์ารวดัผลความพงึพอใจคา่คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัความพงึพอใจ ความหมาย 
5 พงึพอใจมากที่สดุ 
4 พงึพอใจ 
3 เฉย ๆ 

2 ไม่พงึพอใจ 
1 ไม่พงึพอใจมากท่ีสดุ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 2563 

บริษัทไดต้ระหนกัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงภายใตค้วามไม่แน่นอนต่าง  ๆ โดยถือว่าการบริหาร
ความเสีย่งเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัของทกุกระบวนการในการด าเนินธุรกิจที่มีความเช่ือมโยงกนัทกุระดบั จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบาย
บรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร และแผนการบรหิารความเสีย่ง ดงันี  ้

การก ากับดูแลความเสี่ยง 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร (Risk Management Policy) เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานทั่วทัง้องคก์ร
ไดร้บัรูแ้ละปอ้งกนัความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ทัง้หมด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ตามสภาพแวดลอ้มที่เปลีย่นไป 
ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอกองคก์รอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารของ
บรษัิทไดก้ าหนด กรอบนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง วิธีการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่ง ไวด้งันี ้

1. มุง่เนน้การบรหิารความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย รวมทัง้ช่ือเสยีงและภาพลกัษณข์องบรษัิท 
2. จดัการบรหิารความเสีย่งใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุและอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรบัได ้ใหพ้นกังานทกุคนมีสว่นรว่มใน

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
3. สง่เสริมใหพ้นกังานทั่วทัง้องคก์รไดร้บัรูแ้ละป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ทัง้หมด  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

ความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ตามสภาพแวดลอ้มที่เปลีย่นไป ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง 
4. สง่เสรมิใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมที่น  าไปสูก่ารสรา้งสรรค ์มลูคา่ใหแ้ก่องคก์ร  

บริษัทไดก้ าหนดหน่วยงานและตวับุคคล ท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสรา้ง
หนว่ยงานท่ีเป็นอิสระไมอ่ยูภ่ายใตส้ายงานทางธุรกิจ และมีภาระหนา้ที่ในการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้วิเคราะห์
และติดตามความเสีย่งดา้นตา่งๆ  ดงันี ้

 ดา้นนโยบาย บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสี่ยง 3 คน โดย
มีดร.อญัชลนิ พรรณนิภา เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีหนา้ที่สอบทานและน าเสนอนโยบายการบรหิารความเสี่ยงในดา้น
ต่าง ๆ และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดต้่อคณะกรรมการบริษัทและสอบทานการน าไปปฎิบตัิ รวมถึงสอบทานรายงานการบริหาร
ความเสีย่งและด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ การจดัการความเสีย่งมีความเพียงพอและเหมาะสม และมุง่เนน้การบรหิารความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอ่วตัถปุระสงคน์โยบาย รวมทัง้ช่ือเสยีงภาพลกัษณข์องบรษัิท  

 ดา้นปฏิบตัิการ ไดแ้ตง่ตัง้ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) คือ นางสาวรตันา พรรณนิภา เป็นผูร้บัผิดชอบในระดบั
ปฏิบตัิการ ดา้นการตรวจประเมินภายในองคก์รและการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้ดา้นการติดตามและทวนสอบกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งในปี 2563 บริษัทไดใ้ช ้Outsource บริษัท ธรรมนิติ จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจประเมินภายในองคก์ร โดยมีประธานบริหาร
ความเสีย่งเป็นผูร้บัผิดชอบในการประสานงานในเรือ่งดงักลา่ว 

การบริหารความเสี่ยง 

ระบบบรหิารความเสีย่งของบรษัิทประกอบดว้ยกระบวนการที่ส  าคญั คือ การระบปัุจจยัเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตอบสนองความเสี่ยง การติดตามควบคุมความเสี่ยง และการรายงานผลของความเสี่ยงประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ( Compliance Risk) ความเสี่ยงดา้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทไดแ้ก่ 
การมีคู่คา้รายใหญ่  ความเสี่ยงดา้นการจัดหาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถและมีใบอนุญาตนายหนา้ประกันวินาศภัยและ
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นายหนา้ประกันชีวิต ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความเสี่ ยงจากสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
นายหนา้ประกันภยัและคู่แข่งรายใหม่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกันวินาศภยัหรือบริษัทประกันชีวิต 
ความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง  ความเสี่ยงดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคมและการก ากับดแูลการ เป็น
บรรษัทภิบาล 

ส าหรบัรายละเอียดการประเมินความเสีย่ง ( Risk Assessment) มีดงันี ้
ความเสีย่งของบรษัิทท่ีใชเ้พื่อท าการระบคุวามเสีย่งและบริหารความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ทัง้ในดา้นการเงิน ( Financial Loss ) และความเสียหายที่ไม่ใช่ดา้นการเงิน ( Non Financial Loss )  ซึ่งเกิดขึน้และมี
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท ซึง่มีกระบวนการบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบโดย 

 มีการก าหนดค่าระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้( Risk appetite) และระดบัความเบี่ยงเบนจากเกณฑท์ี่ท  าใหบ้ริษัท
มั่นใจวา่บรษัิทไดด้  าเนินการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูภ่ายในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้(Risk tolerance) 

 มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสีย่งที่ส  าคญั เช่น 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง ความถ่ีโดยเฉลีย่ คะแนน 
สงูมาก 
สงู 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยมาก 

1 เดือนตอ่ครัง้หรอืมากกวา่ 
1-6 เดือนตอ่ครัง้แตไ่มเ่กิน 5 ครัง้ 

1 ปีตอ่ครัง้ 
2-3 ปีตอ่ครัง้ 
5 ปีตอ่ครัง้ 

5 
4 
3 
2 
1 

                                         
ผลกระทบของความเสี่ยงตอ่การปฏิบัติงาน เช่น 

ผลกระทบ มลูคา่ความเสยีหาย คะแนน 
สงูมาก 
สงู 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยมาก 

ใชร้ะบบไมไ่ดท้ัง้หมด (Front+Back) 
ใชร้ะบบไมไ่ด ้Front-office ทัง้หมด 
ใชร้ะบบไมไ่ด ้Back-office ทัง้หมด 

ใชร้ะบบไมไ่ด ้1-20 ผูใ้ชง้าน 
ใชร้ะบบไมไ่ด ้เฉพาะเครือ่ง 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 แผนการบริหารความเสี่ยง (Mitigation plan) 

บรษัิทไดก้ าหนดใหท้กุหนว่ยงาน วิเคราะหห์าสาเหตแุละผลกระทบของความเสีย่ง และประเมินมาตรการจดัการความเสีย่ง 
โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรบัไดแ้ละตน้ทุนที่เกิดขึน้เพื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัเพื่อใหก้ารบริหารความเสี่ยงมี
ประสทิธิภาพ โดยพิจารณาทางเลอืกในการตอบสนองความเสีย่ง ดงันี ้

 การหลกีเลีย่งความเสี่ยง  คือ การหยดุ หรือเลือกที่จะไม่ท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยง ใชใ้นกรณีที่ความเสี่ยงมีความ
รุนแรงสงู ไมส่ามารถหาวิธีลด/จดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้
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 การลดความเสีย่ง คือ การควบคมุกิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสีย่งและ/หรอื ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรบัได ้เช่น การเตรยีมแผนฉกุเฉิน  

 การโอนความเสีย่ง คือ การถ่ายโอนความเสีย่ง โดยใหผู้อ้ื่นรบัผิดชอบความเสยีหายผา่นกลไกตา่ง ๆ 

 การยอมรบัความเสีย่ง  ความเสีย่งที่เหลอือยูใ่นปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้โดยไม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อลด
โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้อีก ใชก้บักรณีความเสี่ยงที่ตน้ทนุของมาตรการจัดการสงูไม่คุม้กบัประโยชนท์ี่
ไดร้บั 

จากผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยง บริษัทไดม้ีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานตระหนกัและ
เขา้ใจถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความ
เปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอยา่งเป็นระบบ 

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทได้มีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ องค์กรตามกรอบ
มาตรฐานสากลอยา่งเป็นระบบครอบคลมุกิจกรรมหลกัและความเสี่ยงในทกุๆ ดา้น โดยจดัใหม้ีการระบปัุจจยัและเหตทุี่มาของความ
เสีย่ง มีการประเมิน วิเคราะห ์จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง มีการจดัการ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายเป็นส าคญั และอยู่ในระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาสเพื่อรบัทราบและใหข้อ้คิดเห็นในเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษัิท 

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

เนื่องดว้ยการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ ในธุรกิจปัจจุบนัเป็นไปอย่างผนัผวนและรวดเร็ว ดงันัน้ บริษัทจึงตอ้งเฝ้าติดตาม
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงและวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่เกิดใหม่ ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจขององคก์รประจ าปีอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการพฒันามาตรการรองรบัและสามารถตอบสนองตอ่ความเสี่ยงไดท้นัท่วงที โดย
ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ (Emerging Risks)  2 ประเภท คือ ความเสี่ยงดา้นการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) และความเสี่ยงดา้นความมั่นคงและความปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber 
Security) 

บรษัิทมีแผนการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดงักลา่ว  รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูความ
เสีย่งที่เกิดขึน้ใหมแ่ละแนวทางบรหิารจดัการความเสีย่งดงักลา่วในเอกสารรายงานตอ่สาธารณะ  ดงันี ้

ปัจจยัความเสีย่งใหมร่ะดบัองคก์ร มาตรการจดัการความเสีย่งที่ส  าคญั 
1. ความเสี่ยงด้านความม่ันคงและความ
ปลอดภยัทาง ไซเบอร ์(Cyber Security) 
 การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึน้อาจ
น ามาสู่ปัจจัยความเสี่ยงดา้นภัยคุกคามไซ
เบอร ์(Cyber Threat) ทัง้ระบบการบริการ
และโครงข่ายปฏิบัติงานที่ตอ้งเช่ือมโยงกับ
โครงข่ายอินเทอรเ์น็ตอาจถูกโจรกรรมขอ้มูล
ส าคญัตา่ง ๆ หรือท าใหร้ะบบการบริการเกิด
การหยุดชะงักได้ ซึ่งจะกระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจความน่าเช่ือถือ
ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสยีงของบรษัิท 

บริษัทเฝ้าระวังภยัคุกคามไซเบอรอ์ยา่งต่อเน่ืองผ่านมาตรการส าคัญ ดังนี้  
1. ติดตามและระวงัภยัคุกคามใหม่ ๆ ทัง้ในสว่นระบบขอ้มลูและระบบงานบริการ  

รวมทัง้ท าการทดสอบและตรวจประเมินระบบเป็นประจ า เพื่อใหส้ามารถวางแผน
ปอ้งกนัเชิงรุกก่อนท่ีจะถกูโจมตี 

2. ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้านไซเบอร์และแผนการกู้คืนระบบ
สารสนเทศกรณีเกิดเหตภุยัพิบตัิเป็นประจ า เพื่อใหส้ามารถรบัมือกบั  เหตกุารณ์
ไดอ้ยา่งทนัทว่งทีลดทอนความเสยีหายของระบบสารสนเทศ  

3. จดัท าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  และ
แนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัของสินทรพัยต์ามมาตรฐานสากลที่เก่ียวขอ้งกับ
ไซเบอรโ์ดยเฉพาะ  
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ปัจจยัความเสีย่งใหมร่ะดบัองคก์ร มาตรการจดัการความเสีย่งที่ส  าคญั 
4. สรา้งความตระหนกัรูด้า้นความปลอดภยัไซเบอรท์ี่เก่ียวกบัภยัคกุคาม เช่น การให้

ความรูเ้ก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิการป้องกนั และกฎหมายเทคโนโลยี  สารสนเทศที่
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  

2. ปัจจัยความเสี่ยงจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท  ( Digital 
Technology Transformation: Business 
Impact of Technological Advances) 
ปัจจุบนัทัง้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทลัมี
แนวโน้มพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละนวตักรรม
ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  ท า ใหบ้รษัิทตอ้งมีการ
ปรบัตัวที่รวดเร็วใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดและสรา้งโอกาส
ทางธุ ร กิ จผลกระทบที่ ส  าคัญคือการที่
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีและดิจิทลั
รวมทัง้ความสามารถของบคุลากรไม่สอดรบั
ต่อความก้า วหน้าของ เทค โนโลยี และ
พฤติกรรมที่เปลีย่นไปของลกูคา้ 

บริษัทได้ด าเนินการบริหารจดัการผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ต่อธุรกิจบริษัท ดังนี ้
1. แสวงหาโอกาสและแนวทางต่อยอดดา้นนวตักรรม เช่น การพฒันาระบบในการ

ใหบ้ริการลูกคา้แบบออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคในยคุดิจิทลัดว้ยการใหบ้รกิารท่ีพรอ้มดว้ยการหาขอ้มลูการซือ้ประกนัภยั 
การช าระเบีย้ การขอรับเอกสาร และมีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิง
วิเคราะหท์ี่ช่วยในการวิเคราะหแ์ละวิจัยขอ้มูลลกูคา้ รวมทัง้การน าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใชท้ัง้ดา้น Hardware และ Software  

2. ติดตามศึกษาความเป็นไปได ้รวมถึงพฒันาปรบัปรุงกระบวนการน าเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใหก้ับธุรกิจที่มีอยู่ ในปัจจุบันและ
ธุรกิจที่ต่อยอดหรือสรา้งมูลค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ในปัจจุบันใหส้ามารถ
รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัได ้

3. มีจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลด้านการปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศรองรับการ
ปรบัเปลี่ยนไปใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (DigitalTechnologyTransformation) คือ 
สายงาน Digital Transformation เพื่อใหบ้ริษัทสามารถรกัษาความสามารถใน
การแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยืนในอนาคต  

 
การจัดการภาวะวิกฤต 

ดว้ยสถานการณปั์จจุบนัการด าเนินธุรกิจของบริษัทตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยงที่ส  าคญัในหลายๆ ดา้น ถึงแมว้่าบริษัทจะมี
การบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบแลว้ก็ตามแต่ก็มีปัจจยัเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถป้องกนัได ้เช่น ปัจจยัเสี่ยงจากภยั
คกุคามจากธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจยัเสี่ยงจากการก่อการรา้ย วินาศกรรม การโจมตีทางไซเบอร ์และ
การเกิดโรคระบาด เป็นตน้ ซึง่ปัจจยัเสีย่งดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท ช่ือเสยีงและความเช่ือมั่นตอ่บรษัิท   

บริษัทไดต้ระหนกัถึงการจดัการภาวะวิกฤตต่างๆจึงไดจ้ดัท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
ในระดบัองคก์ร เพื่อรบัมือความเสี่ยงที่ส  าคญั ภายใตแ้นวคิดการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ  ตามวงจรการบริหารความต่อเนื่อง 
(BCM Life Cycle)  ดงันี ้

1. การบรหิารโครงการจดัการความตอ่เนื่อง (BCM Program Management) 
2. การศกึษาและท าความเขา้ใจองคก์ร (Understanding the Organization) 
3. การก าหนดกลยทุธใ์นการสรา้งความตอ่เนื่อง BCM (Determining BCM Strategy) 
4. การพฒันาและเตรยีมการตอบสนองตอ่เหตกุารณใ์นภาวะฉกุเฉิน (Developing and Implementing BCM Response) 
5. การทดสอบ ปรบัปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) 
6. การปลกูฝัง BCM ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร (Embedding BCM in the Organization’s Culture) 
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จากการวิเคราะหก์ระบวนการดงักล่าว บริษัทไดก้ าหนดภยัคุกคามที่วิกฤตและแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้
ด  าเนินการไป ดงันี ้

ภยัคุกคาม แผนด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
1. กรณีที่ไม่สามารถเข้ามาท างานที่บริษัท

ได้ตามปกติ  ด้วยสาเหตุจาก 
- อทุกภยั  
- อคัคีภยั 
- เหตุการณ์ชุมนุม ประท้วง เกิดการ
จลาจล 
- โรคระบาด  เช่น ไวรสัโควิด 19 

1. มีการจดัท าแผน BCP  รองรบัเหตกุารณด์งักลา่วไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
- มีทีมงานผูร้บัผิดชอบ 
- ระบผุลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน / การใหบ้รกิาร 
- ความตอ้งการใชท้รพัยากร 
- ก าหนดแนวทางการบรหิารความตอ่เนื่อง 

 ดา้นอาคาร /สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 
 ดา้นวสัดอุปุกรณ ์
 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ /ขอ้มลูที่ส  าคญั 
 ดา้นบคุลากร 
 ดา้นคูค่า้ 

2. ก าหนดกระบวนการแจง้เหตฉุกุเฉิน 
3. ก าหนดขัน้ตอนการบรหิารความตอ่เนื่องและกอบกูก้ระบวนการปกติ 

2. ไฟฟ้าขัดข้อง/ ไฟดับ 
เกิดจากปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุ
ได ้เช่นภัยธรรมชาติ ต้นไม้ลม้พาดสายไฟ  
อบุตัิเหตรุถชนเสาไฟฟา้ หมอ้แปลงระเบิด 

 - ปัจจบุนัมีเครือ่ง UPS ส ารองไฟดบัไดไ้มเ่กินครึง่ชั่วโมง 
-  ไดด้  าเนินการตามแผนติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง แกไ้ขกรณีไฟฟ้าเกิด
ขดัขอ้ง โดยไดต้ิดตัง้ระบบและทดสอบ พรอ้มใชง้านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ในปี  
2563  

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) 

การสรา้งวฒันธรรมความเสีย่งเป็นการปลกูฝังความโปรง่ใสและการรบัรูถ้ึงความเสี่ยงใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของบริษัท โดย
บรษัิทไดมุ้่งสง่เสริมวฒันธรรมการจดัการความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษั ท ได้
สรา้งวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงจากนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โครงสรา้งในการบริหารความเสี่ยง การก ากบั
ดแูลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามความคืบหนา้ของการบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท า
แนวทางวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง บงัคบัใชท้ั่วทัง้องคก์ร ซึง่แนวทางดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

1) การก ากบัดแูลความเสีย่ง  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก ากบัดา้นนโยบายความเสี่ยง และมีประธาน
บรหิารความเสีย่ง (CRO) รบัผิดชอบในระดบัปฏิบตัิการ 

2) ภาวะผูน้  าท าเป็นตวัอยา่ง ผูบ้รหิารในระดบัสงูทกุหนว่ยงานรบัผิดชอบบรหิารจดัการความเสีย่งของสายงานตนเอง 
3) มีโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งที่ชดัเจน  
4) มีเทคนิคการบรหิารความเสีย่ง มีระบบการด าเนินงานดา้นความเสีย่งทั่วทัง้องคก์รภายใตแ้บบรูปแบบและแบบฟอรม์ที่

เหมือนกนั 
5) มีการสือ่สารดา้นความเสีย่ง ใหพ้นกังานไดร้บัทราบถึงแนวทางด าเนินงานและผลการด าเนินอยา่งตอ่เนื่อง 
6) มีการเผยแพรค่วามรูด้า้นการบรหิารความเสีย่งดว้ยการจดัการอบรมแก่พนกังานในบรษัิทในแตล่ะระดบั 
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TQM ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการบริหารความเสี่ยง เป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัที่ช่วยใหบ้รษัิทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างยั่งยืน บริษัทไดว้ิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงส าคญัที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
แบง่ออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Risk) 
2. ความเสีย่งดา้นการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
3. ความเสีย่งดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดแนวทางป้องกนั และบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาศการเกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สีย ช่วยใหผู้บ้ริหารมีการตดัสินใจที่ดีขึน้ รวมทัง้การมีโอกาศที่จะสรา้งมลูค่าเพิ่ มใหก้บั
บรษัิท ปัจจยัความเสีย่งหลกัของบรษัิทไดแ้ก่ปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 

3.1.1 กรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจได้อยา่งถกูต้องครบถว้น ทั้งที่เป็นกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่มีอยูใ่นปัจจุบันและที่

จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต อนัอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณข์องบริษัท การ
ถกูลงโทษ และถกูปรบัเป็นตวัเงินหรอืการเสยีโอกาสทางธุรกิจ 
      กฎหมายปัจจุบันที่ใชบ้ังคับเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภัยและนายหนา้
ประกนัชีวิตของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติประกนัวินาศภยั พ .ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
พระราชบญัญัติประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทย่อยตอ้งด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตัิดงักลา่วรวมทัง้กฎหมายรองซึง่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลไดแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดก้ าหนดวางหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัและนายหนา้ประกนัชีวิตในเรือ่งตา่ง ๆ  ดงันี ้

- การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัยและ
นายหนา้ประกนัชีวิต 

- การขออนญุาต การอนญุาต และการตอ่อายใุบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัและนายหนา้
ประกนัชีวิต 

- การเก็บเบีย้ประกนัวินาศภยั และเบีย้ประกนัชีวิต 
- การยื่นรายงานเก่ียวกบัผลการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและนายหนา้ประกนัชีวิต 
- การก าหนดอตัราคา่จา้งหรอืคา่บ าเหน็จส าหรบันายหนา้ประกนัวินาศภยัและนายหนา้ประกนัชีวิต 
- การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัและการปฏิบตัิหนา้ที่ของนายหนา้ประกนัวินาศภยัและนายหนา้

ประกนัชีวิต 
- ก าหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเก่ียวกับธุรกิจของนายหนา้ประกันวินาศภยั และนายหนา้

ประกนัชีวิต 

บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นตามที่กฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายการบงัคบัตามกฎหมายของประเทศไทยก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดัและกฎหมายดงักลา่วได้
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มีการปรบัปรุงแกไ้ขอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหม้ีความสอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคม กลุ่มบริษัทไดจ้ัดใหม้ี
หน่วยงานกฎหมายเป็นผูต้ิดตามข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหก้ลุ่มบริษัทสามารถปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายใหมต่ลอดเวลา 

จากความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินงานตามกฎขอ้บงัคบั
ของคปภ.ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตอย่างเครง่ครดั พรอ้มกบัมีการ
ก าหนดมาตรการก ากับดูแลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมาบริษัทย่อยจะถูกสุ่มตรวจสอบจาก
ส านกังานคปภ.ว่าไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัและประกาศที่เก่ียวขอ้งครบถว้นหรือไม่ โดยที่ผ่านมาบริษัท
ย่อยไดร้บับนัทึกผลการตรวจสอบนายหนา้ประกันภยันิติบุคคลจากส านักงานคปภ .ซึ่งระบุว่าไดถื้อปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งครบถว้นมาโดยตลอด สง่ผลใหท้ี่ผ่านมาบริษัทย่อยไดร้บัใบอนญุาตนายหนา้ประกนัวินาศภยั
ทางตรงและต่อและใบอนญุาตนายหนา้ประกนัชีวิตทางตรงรวมทัง้ไดร้บัการต่อใบอนญุาตมาอย่างต่อเนื่อง รวม
ระยะเวลา 16 ปี ส  าหรบัใบอนญุาตนายหนา้ประกนัวินาศภยัทางตรงและรวมระยะเวลา 10 ปี ส  าหรบัใบอนญุาต
นายหนา้ประกันชีวิตทางตรง นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ กับคปภ.จนเกิดเป็นคดี
ฟอ้งรอ้งในชัน้ศาลแตอ่ยา่งใด 

3.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
การประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตของบริษัทย่อย จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูสว่น

บคุคลของเจา้ของขอ้มลู ตวัอย่าง เช่น ที่อยู่  หมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล ์สถานภาพสมรส  รายได ้อนัเป็นขอ้มลูที่
เก่ียวกบับคุคลที่ท าใหส้ามารถระบตุวัตนบคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และถือเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลตาม
ความหมายของพรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562  

บรษัิทไดม้ีมาตรการบรหิารจดัการความเสี่ยงในเรื่องนี ้แมว้่าในปัจจุบนัพรบ.ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้โดยการ
ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในพรบ.แก่ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทยอ่ยที่ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้
มาโดยวิธีใดๆก็ตาม รวมถึงการไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้จากพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทย่อย ตอ้งตระหนกั
ถึงหลกัการของพรบ.โดยเฉพาะในส่วนของการรวบรวม จัดเก็บ การไดม้าโดยบริษัทย่อยไดด้  าเนินการขอความ
ยินยอมในการรวบรวมและใชข้อ้มลูดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจเสนอผลิตภณัฑป์ระกันวินาศภยัและประกนัชีวิต
และการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีกทั้งได้ใช้ความระมัดระวังในการได้มาซึ่งข้อมูลจากพันธมิตรทางธุรกิจโดยได้
ด าเนินการใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจใหค้  ารบัรองความถกูตอ้งของการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่พนัธมิตรทางธุรกิจ
จดัหามาใหแ้ก่บรษัิทยอ่ย และใหท้ าสญัญาในการรบัผิดชดใชค้า่เสยีหายหากมีการฟอ้งรอ้ง หรอืเกิดความเสียหาย
จากการใชข้อ้มลูที่พนัธมิตรธุรกิจจดัหามาให ้
 

3.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.2.1 การมีคู่ค้ารายใหญ่   
ในปี 2563  กลุม่บรษัิทมีรายไดห้ลกัจากบรษัิทประกนัภยัคู่คา้รายใหญ่ (มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ย

ละ 10 ของกิจการ) จ านวน  4  ราย  จากส่วนงานธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภยั  บริษัทและบริษัทย่อยไดใ้ห้
ความส าคญัในการคดัเลือกและสรรหาคู่คา้ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความน่าเช่ือถือ มีความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณใ์นธุรกิจประกนัภยั มีผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างคุม้ค่า มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเช่ือถือได้ นอกจากนั้นบริษัทยังได้ให้ความส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยคู่ค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยการบริหารและพัฒนา
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของพนัธมิตรที่จะคอยใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกันและกันในดา้นต่าง ๆ  เช่น การบริหาร
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ยอดขายและเป้าหมาย การพฒันาผลิตภณัฑป์ระกันภยัประเภทต่าง ๆ หลากหลายผลิตภณัฑ ์เพื่อใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ และสามารถน ามาตอ่ยอดกบัธุรกิจประกนัภยั และเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์
อนัยั่งยืนกบับรษัิทประกนัภยัคูค่า้ที่ส  าคญัไดใ้นระยะยาว  

3.2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร  
ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัเป็นธุรกิจที่ตอ้งอาศยับุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และความช านาญใน

การประกอบธุรกิจ และตอ้งใชบุ้คลากรที่มีใบอนญุาตนายหนา้ประกันวินาศภยั หรือใบอนุญาตนายหนา้ประกัน
ชีวิต  โดยบคุลากรตอ้งมีความรูค้วามเช่ียวชาญเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายและรายละเอียดของเง่ือนไขการรบั
ประกนัภยั อีกทัง้ตอ้งมีทกัษะในการสื่อสารการขาย บริษัทตอ้งสรรหาบคุลากรที่มีคณุภาพใหม้ีปริมาณที่เพียงพอ
ตอ่การด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสรรหานายหนา้ขายประกนัผ่านทางโทรศพัทซ์ึ่งเป็นช่องทางหลกัในการ
ขายประกันของบริษัทโดยที่ในปัจจุบันอัตราการหมุนเวียนเขา้ออกของพนักงานขายผ่านทางโทรศัพทม์ีอัตรา
คอ่นขา้งสงู สง่ผลกระทบต่อการสญูเสียโอกาสในการขาย และการเสียบคุลากรที่มีความสามารถมีประสบการณ ์
ท าใหม้ีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการสรรหาและพฒันาเพิ่มขึน้ รวมทัง้กรณีบุคลากรถูกดึงตวัไปโดยบริษัทคู่แข่ง ท าให้
เกิดผลเสยีแก่บรษัิท 

 กลุ่มบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการบริหารทรพัยากรบุคคลและแนวทางการลดความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยการจัดหาบุคลากรที่มีความรูแ้ละความสามารถเขา้มาร่วมพัฒนาบริษัท รวมทัง้การเสริมสรา้ง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน การสรา้งสิ่งจูงใจต่าง ๆ เช่น ดา้นผลตอบแทน  ค่าลว่งเวลา เบีย้ขยนั ค่าวิชาชีพ ค่า
ต าแหน่ง  รวมทัง้สวสัดิการที่ดี มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั พรอ้มกนันั้น
กลุ่มบริษัทไดมุ้่งพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทไดร้บัการฝึกอบรม
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีศนูยก์ารเรียนรูเ้ป็นหน่วยงานรบัผิดชอบ จดัท าแผนการพฒันาประจ าปีรวมทัง้
การสง่เสรมิใหค้วามรูแ้ก่พนกังานขายเพื่อสอบใบอนญุาตนายหนา้ประกนัภยั โดยจะมีการฝึกอบรมเป็นประจ าทกุ
เดือน ส าหรบัพนกังานในต่างจังหวัด บริษัทจะส่งวิทยากรไปฝึกอบรมรวมถึงการจัดสอบใบอนุญาตนายหนา้
ประกนัภยัที่ภมูิภาคนัน้ ๆ รวมทัง้มีหลกัสตูรอื่น ๆ ที่เป็นหลกัสตูรเฉพาะเรือ่ง (Ad -hoc) ที่กลุม่บริษัทมีความเห็นว่า
เหมาะสมใหแ้ก่พนกังาน เช่น เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมเสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างานใหแ้ก่พนกังาน
ทกุระดบั การพฒันาทกัษะการขายประกนัภยั การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในผลิตภณัฑป์ระกนัภยัอย่างแทจ้ริง  
เพื่อเป็นการสง่เสริมใหพ้นกังานของบริษัทมีการพฒันาทกัษะและความรูใ้นการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

กลุม่บรษัิทไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ดา้นการสง่เสริมและพฒันาฝีมือแรงงานจากกรมพฒันา
ฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552 เป็นตน้มา ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการพฒันาบุคลากรเพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทในการท่ีจะเป็นผูน้  าดา้นท่ีปรกึษาประกนัภยัและการเงินอยา่งครบวงจร 

 
3.2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ในช่วงที่ผา่นมาอตุสาหกรรมประกนัภยัมีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสสงัคมการกา้วกระโดดของเทคโนโลยีและภยัคกุคามจากไวรสัโควิด-19 ไดเ้ป็นตวัเรง่พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เขา้สูย่คุ New Normal  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทัง้พฤติกรรมการซือ้สินคา้และการบริการรวมทัง้
พฤติกรรมในการเลือกรบัข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  โดยหนัมาใชช้่องทางโซเชียลมีเดียและอินเตอรเ์นทเป็น
ช่องทางในการรบัขอ้มลูขา่วสารมากขึน้ 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
37 

 บรษัิทไดม้ีการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัการศกึษา
และติดตามขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาประยุกตใ์ช ้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพดา้นการแขง่ขนั โดยมีเปา้หมายขององคก์รที่ชดัเจนในการเป็นผูน้  า Digital Insurance Broker in Region 
มีการท าการตลาดออนไลนใ์นแตล่ะดา้นและพฒันาช่องทางการขายใหม้ีศกัยภาพและมีความหลากหลายมากขึน้
รองรบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลง โดยการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นทางออนไลน ์

 นอกจากนัน้บริษัทไดม้ีการจัดเตรียมบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการสนบัสนุนใหบ้ริษัทมีการ
พฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีการก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑแ์ละบริการโดยพัฒนาและปรบัปรุง
ผลิตภณัฑร์่วมกับบริษัทประกันภัยคู่คา้ มีการแบ่งส่วนการตลาดของลกูคา้เพื่อใหต้อบโจทกค์วามตอ้งการและ
พฤติกรรมของลกูคา้เป็นหลกั รวมทัง้การสอบถามความตอ้งการของลกูคา้โดยตรงเพื่อใหฝ่้ายพฒันาผลิตภณัฑไ์ด้
ทราบความตอ้งการของลกูคา้ที่แทจ้รงิ ท่ีสามารถน ามาใชพ้ฒันาผลติภณัฑไ์ด้ 

 
3.2.4 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภยัและคู่แข่งรายใหม่ 

 ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวติ มีผูป้ระกอบการทัง้บรษัิทขนาดใหญ่และขนาดเลก็จ านวน
มากที่เป็นนิติบคุคล ในปี 2562 จ านวน  742  บรษัิท รวมถึงนายหนา้ประกนัภยัประเภทบคุคลธรรมดา อีกจ านวน
มากกวา่ 200,000 ราย 

 ดงันัน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท บรษัิทไดม้ีการวางต าแหน่งทางการตลาดที่ชดัเจน 
โดยน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกันภยัที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดใ้นวงกวา้งเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์
ประกนัภยัที่หลากหลาย ลกูคา้สามารถเปรียบเทียบรูปแบบประกันภัย พิจารณาราคากรมธรรมข์องแต่ละบริษัท
ประกนัได ้ ตลอดจนมีพนกังานขายที่ไดร้บัใบอนญุาตนายหนา้ประกนัภยัที่ไดร้บัการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจรูปแบบของ
ประกนัภยัที่ตนขายท าใหล้กูคา้สามารถสอบถามและหาประกนัภยัที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนได ้รวมทัง้
การพฒันาใหบ้คุลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานในการใหบ้รกิารลกูคา้ และบริษัทไดก้ าหนดกลยทุธใ์นการ
แข่งขนั เช่น การรว่มพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่จากความตอ้งการของลกูคา้รว่มกับบริษัทประกันภยัคู่คา้ เพื่อใหต้อบ
โจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้  การบรกิารหลงัการขาย การเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหน่ายใหห้ลากหลาย
เพื่ออ านวยความสะดวกใหล้กูคา้พรอ้มดว้ยสาขาที่ใหบ้ริการครอบคลมุทั่วประเทศ ท าใหส้ามารถท าธุรกรรมกับ
ลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึงและรวดเร็วซึ่งเป็นจุดแข็งที่ส  าคญัของกลุม่บริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีช่องทางการขายผ่านทาง
โทรศพัท ์การขายตรง การขายออนไลน ์รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ OMNI Chanel เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึงและครอบคลมุทุกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รวมทัง้การจัด
กิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการท าการตลาดออนไลน ์(Digital Marketing) 
และการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นตน้  นอกจากนีก้ลุม่บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
บริการหลังการขาย เพื่อมุ่งเน้นสรา้งความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เช่น การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับศูนยซ์่อมรถ การใหค้  าปรึกษาในการเคลมประกัน การจัดหารถยนตใ์หใ้นกรณีที่ ลกูคา้ของกลุ่ม
บริษัทเป็นฝ่ายถูก การใหบ้ริการรบัแจง้เหตจุากลกูคา้ และการใหค้  าแนะน าในเรื่องการเรียกรอ้งค่าสินไหม การ
คุม้ครองตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์กลยทุธต์า่ง ๆ ดงักลา่วจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษัิท 

 ในด้านคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต จะตอ้งขึน้
ทะเบียนและขอใบอนุญาตเป็นนายหนา้วินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งในปัจจุบนัการขึน้ทะเบียนธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยัท าไดค้อ่นขา้งยากและมีระเบียบขอ้ก าหนดที่เขม้งวด ตอ้งผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การ
ยื่นขอรบัใบอนุญาต การทดสอบความรู ้ ท าใหคู้่แข่งรายใหม่ไม่สามารถเขา้มาไดอ้ย่างง่าย ๆ นอกจากนี ้การที่
ลกูคา้จะตดัสินใจเลือกซือ้ประกนัภยักับบริษัทนายหนา้ประกนัภยั จะตอ้งอาศยัความน่าเช่ือถือของบริษัท จึงจะ



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
38 

ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ซึ่งนายหนา้รายใหม่ที่จะเขา้มา ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความน่าเช่ือถือและความ
มั่นใจจากลกูคา้ นอกจากนัน้บริษัทไดม้ีการเตรียมความพรอ้มและด าเนินการในดา้นการสื่อสารภาพลกัษณท์ี่ดี
อย่างสม ่าเสมอจึงมีช่ือเสียงภาพลกัษณข์ององคก์รที่ดีน่าเช่ือถือ ช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันใน
อตุสาหกรรมนายหนา้ประกนัภยัและคู่แขง่รายใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกันวินาศภยัหรือบริษัทประกันชีวิต 
 บริษัทด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต ในการเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัจาก

บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตให้แก่ลูกค้า  ดังนั้นหากบริษัทประกันซึ่งเป็นคู่ค้าหลักมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการรบัประกัน เช่น ค่าเบีย้ประกันภัย วงเงินความคุ้มครอง อัตราค่านายหน้า การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางการขาย  หรือการไม่ต่ออายุสญัญา หรือการไปเสนอขายประกนักับลกูคา้โดยตรง ย่อมจะ
สง่ผลกระทบตรงตอ่รายไดข้องบรษัิท เนื่องจากบรษัิทไมไ่ดม้ีผลติภณัฑป์ระกนัภยัที่เป็นของตวัเอง  
 บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความเสี่ยงดงักลา่วที่อาจเกิดขึน้ จึงไดใ้หค้วามส าคญักับการสรา้งความสมัพนัธก์ับ
บรษัิทประกนัภยัคูค่า้ที่เป็นพนัธมิตรหลากหลายบรษัิท ไดม้ีการประชมุหารอืก าหนดนโยบายของกลุม่บริษัททีมีต่อ
บรษัิทประกนัคูค่า้เพื่อหาแนวทางปฏิบตัิงานระหวา่งกนัตัง้แตก่อ่นเริม่ด  าเนินธุรกิจ มีการจดัประชมุก าหนดแผนงาน
และเปา้หมายรว่มกนัเป็นประจ าทกุปี เพื่อจะไดท้ราบถึงทิศทางในการด าเนินงาน การปรบัแผนใหส้อดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ของบริษัท รวมทัง้การติดตามผลการด าเนินงานร่วมกัน การร่วมกันพฒันาผลิตภณัฑ ์และช่วยเหลือในการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อนัจะท าใหไ้ดร้บัประโยชนร์่วมกันทัง้สองฝ่าย  ส่งผลถึงความสมัพันธ์ที่ดีกับบริษัท
ประกนัภยัคูค่า้ที่สามารถด าเนินงานรว่มกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงอ านาจการตอ่รองทางธุรกิจที่เป็นธรรม 
 

3.2.6 ความเสีย่งด้านชื่อเสียง 
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันภัย  และติดต่อสื่อสารกับลูกคา้  บริษัทประกันที่เป็นคู่ค้า 

สาธารณชน  ภายใตต้ราสินคา้(Brand) TQM  ดงันัน้หากมีการเผยแพรข่อ้มลูที่ท  าใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อ
ช่ือเสยีงและตราสนิคา้ของกลุม่บริษัท ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ อาจสง่ผลต่อความเช่ือมั่น การตดัสินใจซือ้ประกนัของ
ลกูคา้ ซึ่งเรื่องดงักลา่วอาจเกิดจากการรอ้งเรียนของลกูคา้ในเรื่องผลิตภณัฑห์รืองานบริการซึ่งเมื่อเกิดขึน้แลว้จะ
เป็นผลกระทบทางลบตอ่ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสยีง การด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และฐานะการเงินของบรษัิท 

ความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง เก่ียวขอ้งกบัการรบัรู ้(Perception) ของลกูคา้ คู่คา้และสาธารณชน ซึ่งยากแก่
การระบุหรือประเมินไดอ้ย่างชดัเจน เพราะอาจจะไดร้บัอิทธิพลหรือเก่ียวพนักับประเด็นปัจจยัภายในบริษัทการ
สื่อสารของคู่แข่ง รวมถึงความคาดหวงัที่มีต่อกลุม่บริษัทเป็นการเฉพาะดว้ย  และดา้นปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  ในการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียง กลุ่มบริษัทได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานทกุคนเป็นส าคญั เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูจากหลายแง่มมุและหลากหลาย
ประสบการณซ์ึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การประเมินความเสีย่งดา้นช่ือเสยีงที่อาจเกิดขึน้ได  ้

บรษัิทไดก้ าหนดใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธ ์เป็นหนว่ยงานท่ีมีหนา้ที่ดแูลและรบัผิดชอบในการเป็นศนูยก์ลางใน
การติดตามและประสานงานกบักลุม่งานตา่ง ๆ ในดา้นการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และการจดัการขอ้รอ้งเรียนในประเด็น
ตา่ง ๆ  เช่น ธุรกรรมที่อาจสง่ผลกระทบดา้นช่ือเสียง เหตกุารณท์ี่เป็นการเสื่อมเสียอนัเกิดจากพนกังาน ข่าวสารใน
เชิงลบของกลุม่บรษัิทท่ีปรากฏในสือ่ตา่ง ๆ  สถานะความแข็งแกรง่ทางการเงินและความน่าเช่ือถือของกลุม่บริษัท 
โดยบรษัิทไดก้ าหนดขัน้ตอนในการบรหิารเรือ่งรอ้งเรยีน ดงันี ้
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1. ก าหนดใหม้ีช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทาง Online และ Offline 
เช่น โทรศพัทผ์า่นหมายเลข Hotline 1737 และ 02-1198888 ทางจดหมาย  
ทาง www.tqmcorp.co.th   ทางอีเมล ์ เฟสบุ๊ค (Facebook) และการติดตามทางช่องทางสาธารณะ
อื่น ๆ เช่น Pantip.com  หรอื เว็บไซตอ์ื่น ๆ 

2. จดัใหม้ีหนว่ยงานคือฝ่ายลกูคา้สมัพนัธเ์ป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการรบัและบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน 
3. ประเมินประเภทปัญหา ประเมินความรุนแรงของผลกระทบตอ่ขอ้รอ้งเรยีน 
4. วิเคราะหท์วนสอบสาเหตุ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน ปิดค า

รอ้งเรยีนและก าหนดมาตรการปอ้งกนัไมใ่หเ้รือ่งดงักลา่วเกิดขึน้อีก  

ในกรณีที่มีการแจง้การด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบขององคก์รก ากบัดูแลหรือการถกูรอ้งทกุข์
จากลกูคา้หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งในเรื่องเก่ียวกบัคุณภาพและบริการของกลุม่บริษัททัง้ที่ไดร้บัแจง้โดยตรงกบักลุ่ม
บรษัิทและไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนผา่นคปภ.ฝ่ายกฎหมายจะท าหนา้ที่ติดตามและประสานงานกบัฝ่ายลกูคา้สมัพนัธใ์น
การทวนสอบปิดเรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ไป 

3.3 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากพัฒนาการของเทคโนโลย ี
ในปัจจุบนัการพฒันาดา้นเทคโนโลยีเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี ้ไดเ้ขา้มามี

บทบาทในธุรกิจตา่ง ๆ รวมทัง้ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปรบัองคก์รไม่สามารถ
น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชไ้ด ้อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อบริษัท ท าใหส้ญูเสียโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
หรือตามคู่แข่งไม่ทนั รวมทัง้สญูเสียลกูคา้เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลกูคา้ได ้และ
ความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบนัถือเป็นเรื่องที่ส  าคญัยิ่งและจัดอยู่ในกลุม่ความเสี่ย งที่
เกิดขึน้ใหม ่( Emerging Risk) 

บริษัทไดม้ีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี ้โดยไดใ้หค้วามส าคญักับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใชใ้นการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลาโดยการจดัท าโครงการเก่ียวกบัการพฒันา
ระบบตา่ง ๆ เช่น ระบบช่วยในการใหบ้ริการลกูคา้แบบออนไลนท์ี่สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคในยคุดิจิทลั ดว้ยการใหบ้รกิารท่ีมีพรอ้มตัง้แตก่ารหาขอ้มลูการซือ้ประกนั การช าระเบีย้ จนถึงการรบัเรื่อง
ขอเอกสาร และยังมีโครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเชิงวิเคราะหท์ี่ช่วยในการวิ เคราะหแ์ละวิจัยขอ้มูลลูกคา้ 
นอกจากนีย้ังมีการคน้ควา้และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเน็ตเวิรค์ ฮารด์แวรแ์ละซอฟ์ตแวรม์าใช้เพื่อควบคุม
คา่ใชจ้่ายของบรษัิท 
 

3.3.2 ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานที่ดี 
การรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลู /ระบบส ารองขอ้มลู  ในปัจจุบนั ขอ้มลูอาจถกูโจรกรรมหรือสญู

หาย/เสยีหายไดจ้ึงตอ้งมีการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัและการรกัษาความลบัของขอ้มลู รวมถึงการส ารองขอ้มลู  
แผนการบรหิารความเสีย่งที่บรษัิทไดด้  าเนิน เช่นการก าหนดสทิธิการเขา้ถึง การใชง้าน / การส ารองขอ้มลู

ดว้ยระบบ Veeam Backup  และมีการส ารองขอ้มลูขึน้เทป Backup สง่ไปจดัเก็บภายนอกบรษัิท ซึง่การด าเนินการ
เป็นการลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดค้ือสามารถกูค้ืนระบบใหก้ลบัคืนสูส่ภาพปกติภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ท าใหธุ้รกิจไมเ่กิดความเสยีหาย 
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การก าหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรอ์ย่างสม ่า เสมอด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขปอ้งกนัความเสี่ยงจากภยัคกุคามใหม่ ๆ โดยการตรวจหาช่องโหว่ของระบบ การป้องกนัท าโดยทดสอบเจาะ
ระบบมีกระบวนการและเครือ่งมือในการประเมินช่องโหว่ (vulnerability assessment) และติดตามการด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขทดสอบ  

แผนส ารองฉกุเฉินมีแนวทางรองรบัเหตกุารณผิ์ดปกติที่ระบบเกิดความเสยีหาย โดยที่ธุรกิจ ยงัด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบแผนฉกุเฉิน DRP (IT Disaster Recovery Planning) กูร้ะบบในกรณีที่ระบบ
ลม่ (System Down) ของสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ในปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมทัง้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ บคุลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีความส าคัญและเป็นที่ตอ้งการขององค์กรต่าง ๆ จึงท าใหบ้ริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะเสียบุคลากรฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศไป หรอืมีความเสีย่งที่บรษัิทจะไมส่ามารถหาบคุลากรไดอ้ยา่งเพียงพอหรือไม่สามารถสรรหา
บคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิและความเหมาะสมมาทดแทนบคุลากรดงักลา่วได ้และอาจตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการ
วา่จา้งและฝึกอบรมบคุลากรใหมซ่ึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและการขยายตวัของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

 ปัจจุบนับุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพนกังานประจ าบริษัทแคสแมท จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยในกลุ่มทีคิวเอ็ม เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทแคสแมท ไดใ้ห้
ความส าคญัตอ่การสรรหา รกัษาและพฒันาบคุลากร โดยการจ่ายคา่ตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทียบ
กบัในอุตสาหกรรม มีการสรา้งสิ่งจูงใจต่าง ๆ และการใหส้วสัดิการที่ดี และมีการสนบัสนุนการฝึกอบรบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหม้ีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พรอ้มทัง้บริษัทไดร้่วมทนุกบักลุ่ม
เทคโนโลยีในบรษัิททีคิวแอลดี จ ากดั ซึง่มีความช านาญและเช่ียวชาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหมอ่ีกดว้ย 
 

3.4  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) 

3.4.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk) 
ความเสีย่งดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทไดแ้ก่การจดัการของเสียจากอาคาร และ

การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ การใชน้ า้ ใชไ้ฟ ของเสยีจากอาคารไดแ้ก่น า้ที่ใชภ้ายในอาคาร และขยะจากส านกังาน   
บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและใหค้วามส าคญัในเรือ่งดงักลา่วผูบ้ริหาร

ไดก้ าหนดเป็นนโยบายไว้อย่างชัดเจนในวิสยัทัศนอ์งคก์ร ผู้น าด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วย
คุณภาพ  ความย่ังยืน  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และตอบแทนสังคม  ไดม้ีการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวไปยัง
พนกังานทุกคนในองคก์รใหย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบใน
การด าเนินงานดา้น ESG และตระหนกัถึงการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่ารวมทัง้การมีสว่นร่วมในการลดผลกระทบ
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ไดร้ณรงคใ์ห้พนกังานทุกคนร่วมกันประหยัดพลงังาน ควบคุมการใชน้ า้และไฟฟ้า รวมทัง้การ
เปลี่ยนหลอดไฟในอาคารใหเ้ป็นหลอดประหยดัพลงังาน บริษัทไดจ้ัดท าโครงการ E- Document  รณรงคใ์ห้
พนกังานลดการใชก้ระดาษในการท างานโดยน าส่งเอกสาร รายงาน  หรือเอกสารน าเสนอต่างๆผ่านช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์แทนและรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานคัดแยกกระดาษเพื่อกลับน ามาใช้ใหม่ (Reuse) ลดการใช้
ถงุพลาสติก มีการคดัแยกขยะ ควบคมุน า้ใชจ้ากอาคาร โดยมีระบบบ าบดัน า้เสียและการตรวจสอบสภาพน า้ที่
ปลอ่ยออกจากอาคารเพื่อควบคมุใหไ้ดค้า่ตามมาตรฐานและมีการตรวจสอบติดตามเป็นระยะ ตลอดจนน าระบบ 5 
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ส มาใชใ้นการบรหิารจดัการสรา้งวนิยัพืน้ฐานใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการจดัการพืน้ท่ีท างานในมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรยีบรอ้ยไมส่ะสมของใชท้ี่ไมจ่ าเป็น นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดก้ าหนดแผนการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก
เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบตอ่ไป 

3.4.2 ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) 
ความเสี่ยงดา้นสงัคมของบริษัทไดแ้ก่ผลกระทบต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ของบรษัิท  โดยในกลุม่ของชมุชนในพืน้ท่ีของส านกังานใหญ่ จะมีผลกระทบดา้นการแออดัของการจราจรในชว่งเชา้
และเย็นจากการจราจรเขา้ออกของพนกังานและลกูคา้  

 บรษัิทไดค้  านงึถึงการด าเนินธุรกิจตามหลกัสทิธิมนษุยชน เนน้การปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั ในดา้นพนกังานไดมุ้่งพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
และทิศทางของบริษัทในการกา้วสูก่ารเป็น Number 1 Digital Insurance Broker in Regional. ควบคู่ไปกบัการ
เสริมสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังาน  และไดใ้หค้วามส าคญัของความเสมอภาคทางเพศ(Gender Equality)  
ความเทา่เทียมกนัในดา้นศาสนา ถ่ินก าเนิด  เชือ้ชาติ  ภาษา  และคนพิการซึ่งบริษัทจดัใหม้ีหอ้งน า้และทางเลื่อน
ส าหรบัคนพกิาร     

ในดา้นความรบัผิดชอบต่อลกูคา้บริษัทมีเป้าหมายที่จะท าใหป้ระชาชนโดยทั่วไปเขา้ถึงการประกันภยั   
เป็นที่ปรกึษาในการเลือกผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่เหมาะสมใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุกบัลกูคา้ บริษัทก าหนดใหม้ี
หนว่ยงานรบัผิดชอบดแูลความพงึพอใจของลกูคา้ การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการวิเคราะหท์วนสอบแกไ้ขปัญหาเรื่อง
รอ้งเรยีนของลกูคา้  

  ในดา้นชมุชนในบรเิวณพืน้ท่ีส  านกังานไดจ้ดัระเบียบพืน้ท่ีการจอดรถใหเ้ป็นระเบียบเรยีบรอ้ยมีเจา้หนา้ที่
รกัษาความปลอดภยัรบัผิดชอบดแูลการเขา้ออกการจอดรถเพื่อใหก้ารจราจรในพืน้ที่เป็นไปดว้ยความสะดวกและ
เรียบรอ้ยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพืน้ที่ นอกจากนัน้บริษัทไดจ้ัดท าโครงการปรบัปรุงภูมิทศันพ์ืน้ที่ภายนอก
อาคารไดม้ีการปรบัแตง่พืน้ท่ีใหม้ีประโยชนใ์ชส้อยที่มีประสทิธิภาพ มีความรม่รืน่สวยงาม  

ในดา้นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสงัคมชมุชน บรษัิทไดม้ีแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการเขา้
รว่มกิจกรรมสาธารณะที่เก่ียวขอ้งเป็นประจ าตลอดทัง้ปี  เช่น การมอบทนุการศึกษาแก่โรงเรียนรอบๆ ส านกังาน  
การใหก้รมธรรมป์ระกันชีวิตแก่เจา้หนา้ที่ต  ารวจ สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย การมีส่วนร่วมในการท าบุญตาม
ประเพณีกบัวดัตา่งๆตามเทศกาล  

ในดา้นความเสี่ยงจากภยัพิบตัิโรคไวรสัโควิด 19 ซ่ึงเป็นความเสี่ยงใหม่ในปี 2563 ประเทศไทยพบ
ผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 รายแรกในวนัท่ี 8 มกราคม 2563 ซึง่เป็นผูเ้ดินทางจากประเทศจีนและเกิดการแพร่
ระบาดเป็นวงกวา้งจากประชากรภายใน ประเทศดว้ยกัน รฐับาลก าหนดมาตรการเร่งด่ วนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคโควิด 19 และเมื่อ สถานการณแ์พร่ระบาดมีความรา้ยแรงมากขึน้รฐับาลจึงไดป้ระกาศใช้พระราช
ก าหนดบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉินพ.ศ. 2548  และออกขอ้ก าหนดความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนด
ในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  เพื่อ
ควบคมุสถานการณแ์ละจ ากัดพืน้ที่การแพรร่ะบาด กทม .เป็นศูนยก์ลางส าคญัทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การ
ทอ่งเที่ยวและมีความหนาแนน่ของประชากรสงูเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั  โควิด19  บริษัทไดต้ระหนกัถึงภยั
พิบตัิดงักลา่วจึงไดก้ าหนดมาตรการแกไ้ขปอ้งกนั โดยไดต้ัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบก าหนดมาตรการแกไ้ขป้องกนั
ความเสี่ยงที่บริษัทจะไดร้บัผลกระทบไดม้ีการควบคุมการเขา้ออกภายในอาคารมีเครื่องตรวจวดัไข ้การสวมใส่
หนา้กากเมื่อเขา้ภายในอาคาร บรษัิทไดใ้หข้อ้มลูที่เช่ือถือไดแ้ก่พนกังาน เพื่อท่ีพวกเขาจะไดท้ราบถึงวิธีการป้องกนั
ตนเองจากการติดเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ี่อาจสมัผสักบับคุคลที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจากในบา้นหรือในที่ท  างาน 
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การวางแผนวิเคราะหอ์ตัราก าลงัและการด าเนินงานของบรษัิทใหส้ามารถด าเนินตอ่ไปตามปกติ ในกรณีที่พนกังาน
ไม่สามารถเดินทางมาที่ส  านกังานได ้ การก าหนดมาตรการการท างานที่บา้นเพื่อลดการแออดัของพนกังานตาม
นโยบาย Social Distancing เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมการจดัการอบรมสมัมนาผ่าน ผ่าน ระบบ 
Zoom Video Conference รวมทัง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงานควบคมุเสน้ทางการเดินทางการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ
ของพนกังานในสงักดัอยา่งเขม้งวด เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัและควบคมุการแพรเ่ชือ้ 

3.4.3  ความเสี่ยงด้านธรรมาภบิาล (Governance Risk) 
ความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาลที่มีผลกระทบกับบริษัท ไดแ้ก่เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลที่มีนัยส าคญัที่ เป็น

ประเด็นที่เป็นความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สยี และความบกพรอ่งในมาตรการก ากบัดแูลภายในองคก์ร  
บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนดทัง้ระดบันโยบาย ระดบักลยทุธ ์ขอ้มลูแผนการด าเนินงานและขอ้มลูผลการด าเนินงาน โดยเปิดเผยใน
แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปีตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดในแบบแสดงรายงานขอ้มลูแบบ 56-1 
และรายงานประจ าปีของบรษัิท 

บริษัทไดมุ้่งด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจไม่สนบัสนุนการทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบพรอ้มทัง้ดูแลรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและความลบัของ
ลกูคา้ตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและมาตรฐานสากล  โดยมีระบบการบริหารจดัการดา้นการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูตลอดวงจรชีวิตของขอ้มลูเพื่อปกป้องขอ้มลูไม่ใหส้ญูหาย รั่วไหลหรือถกูแกไ้ขเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทได้
น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัตามมาตรฐานสากลมาใชใ้นการจัดการและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานที่
เก่ียวขอ้งกบัการรบัมือภยัทางไซเบอรร์วมทัง้สรา้งความตระหนกัรูแ้ก่พนกังานของบรษัิททกุระดบัอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เฝา้ระวงัสถานการณห์รอืเหตผิุดปกติที่อาจสรา้งความเสยีหายตอ่ขอ้มลูและระบสารสนเทศขององคก์ร 

ในดา้นการบรหิารจดัการดา้นการรกัษาความลบัของลกูคา้ บริษัทไดก้ าหนดแนวทางด าเนินงานและการ
บริหารจัดการขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ก าหนด
แนวทางการเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้และไดด้  าเนินการปรบัปรุงนโยบายรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy)โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มลู การน าขอ้มลูลกูคา้ไปใชต้อ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้และตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการด าเนินธุรกิจของบริษัท เท่านัน้ โดยการก ากับควบคุมขอ้มูลลูกคา้ดังกล่าวจะสอดคลอ้งกับกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือน พฤษภาคม 2564 

ในดา้นการต่อตา้นและป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชัน  บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทุจริต
คอรปัชนัทกุรูปแบบไดก้ าหนดค่านิยมองคก์รและรณรงคส์ง่เสริมใหพ้นกังานน าค่านิยมองคก์รที่ก าหนดไปยึดถือ
ปฏิบตัิ คือ ซื่อสตัย ์ยตุิธรรม บรกิารเยี่ยม ตอบแทนสงัคม บรษัิทมีความมุง่มั่นในการเป็นองคก์รท่ีใหค้วามส าคญักบั
การต่อตา้นและป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนัโดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายและประกาศใหพ้นกังานทกุคนไดร้บัทราบ
และยดึถือปฏิบตัิ  โดยบรษัิทเช่ือมั่นวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็น
รากฐานส าคญัที่จะช่วยป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั เช่น ความเสี่ยงดา้นช่ือเสียงภาพลกัษณ ์
ความเสีย่งจากการถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดี ความเสีย่งในการจ่ายคา่ปรบัหรอืเงินชดเชยความเสยีหาย เป็นตน้ 
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4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1  สินทรัพยถ์าวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีสนิทรพัยถ์าวรประเภท ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

โดยไม่ติดภาระจ านองหรือจ าน า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี เท่ากับ 93.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.89 ของสินทรพัยร์วม  
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2563 2562 2561 

1.  อาคาร 1.8   1.8   1.8 
2.  สว่นปรบัปรุงอาคาร 136.1 136.1 133.3 
3.  เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน 193.1 190.0 187.5 
4.  อปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอร ์ 165.8 154.3 139.1 
5.  ยานพาหนะ 60.8 41.2   41.2 
6.  อื่นๆ - 0.1    0.6 
    รวม 557.6 523.5 503.5 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 463.9 443.9 411.2 
      คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ - - - 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุ์ทธิ 93.7 79.6  92.3 

 

 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 
กลุม่บรษัิทไดท้ าสญัญาเช่าสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุม่บริษัท โดยมีอายสุญัญาระหว่าง 1-5 ปี โดยมีสิทธิต่อ

สญัญาเช่าเมื่อสิน้สดุอายสุญัญา ส าหรบัคา่เช่าที่จ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่าจะปรบัปรุงอตัราคา่เช่าตามราคาตลาดฯ 

ก) สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้
สนิทรพัยส์ทิธิการใชส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี  ้
      (หน่วย : ลา้นบาท) 
1. ที่ดิน      6.7 
2. อาคาร               566.2  
3. เครือ่งใชส้  านกังาน                  5.5 
4. ยานพาหนะ      3.5 

รวม             581.9  
ข) หนีส้นิตามสญัญาเช่า 

กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัการครบก าหนดของหนีส้นิตามสญัญาเช่าดงันี ้
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

        ระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี    98.4 
        มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี              355.5 
        เกินกวา่ 5 ปี                138.8 
  รวม              592.7 
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4.2 เงนิลงทุน 

บรษัิทประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนับริษัทมีบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจหลกั
ในการใหบ้ริการนายหนา้ประกนัภยั ไดแ้ก่ TQM Broker, TJN เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั TQM Life เพื่อด าเนิน
ธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต Casmatt เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแ์วร ์TO2020 ประกอบธุรกิจโดยลงทนุ
หรือถือหุน้ในกิจการอื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทร่วม คือ TQLD เป็นผูใ้หบ้ริการใหค้  าแนะน าที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ประกนัภยั ดงันัน้ สินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัท จึงเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ซึ่งจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทนุเท่ากับ 475.5 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.03 ของสินทรพัยร์วมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้        

เงนิลงทุนในบริษัท มูลค่าตามบัญชีของ
เงนิลงทุนตามวิธี

ราคาทุน  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือ
หุน้ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการ
ลงทุนต่อ

สินทรัพยร์วม
ของบริษัท/1  
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 
TQM Broker 410.00 100 18.14 นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
TQM Life 50.30 100 2.23 นายหนา้ประกนัชีวิต 
Casmatt 5.15 100 0.23 ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแ์วร ์
TJN 5.00 100 0.22 นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
TO 2020 5.00 100 0.22 ลงทนุหรอืถือหุน้ในกิจการอื่นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
2. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
TQLD - 40 - ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการประกนัภยั 

หมายเหต ุ:  /1 สินทรพัยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เทา่กบั 2,260.6 ลา้นบาท 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มที่ช่วยสนบัสนุนต่อการด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการนายหนา้
ประกันภยั ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในบริษัทที่สอดคลอ้งหรือเอือ้ประโยชน์ (Synergy) กับเป้าหมาย วิสยัทศันแ์ละแผนกลยทุธใ์นการ
เติบโตของบรษัิท อนัจะสง่ผลใหบ้รษัิทมีผลประกอบการหรอืผลก าไรท่ีดีตอ่เนื่องไดใ้นระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายสู ่‚การเป็นผูน้  าธุรกิจโบรกเกอรป์ระกนัภยัรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทย‛  

จากการท่ีบรษัิทมีการก าหนดนโยบายและกลไกในการก ากบัดแูล มีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน และมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรดักมุที่เพียงพอ ขณะที่บรษัิทมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความเหมาะสมของสดัสว่นการลงทนุ ก าไรท่ีคาดวา่
จะไดร้บั ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเ งิน โดยมีขัน้ตอนที่จะวิเคราะหก์ารลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งตอ้งไดร้บัการ
พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) นอกจากนีบ้ริษัทมีการแต่งตัง้ผูแ้ทนของ
บริษัทที่มีความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ ์เพื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อ
ด าเนินงานในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มดงักลา่ว 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทในเครอืไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจสง่ผลกระทบบริษัท และบริษัทในเครือ 
มากกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาทที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ อย่างมี
นยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

     6.1.1)  บริษัท  

ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : TQM Corporation Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอื่น (Holding 

Company)  
ที่ประกอบธุรกิจหลกันายหนา้ประกนัภยั 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107561000307 
โทรศพัท ์ : 0 2119 8888 
โทรสาร : 0 2119 9000 
เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : www.tqmcorp.co.th 

ทนุจดทะเบียน  
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

: 300.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้  
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

: 300.0 ลา้นบาท  

 
   6.1.2)  บริษัทยอ่ย 

(1)  บรษัิท ทีคิวเอม็ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ทีคิวเอม็ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั  

ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : TQM Insurance Broker Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัวินาศภยั 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0105510084143 

โทรศพัท ์ : 0 2119 8888 

โทรสาร : 0 2119 8800 

เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : www.tqm.co.th 

ทนุจดทะเบียน  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 400.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 400.0 ลา้นบาท 

http://www.tqmcorp.co.th/
http://www.tqm.co.th/
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(2)   บรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 

ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 

ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : TJN Insurance Broker Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัวินาศภยั 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 123/3 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0105559045381 

โทรศพัท ์ : 0 2119 9599 

เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : www.tjn.co.th  

ทนุจดทะเบียน  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 5.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 5.0 ลา้นบาท 

(3)   บรษัิท ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั  
ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : TQM Life Insurance Broker Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัชีวติ 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 123/3 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0105551106143 

โทรศพัท ์ : 0 2119 8888 

โทรสาร : 0 2119 9000 

เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : www.tqmlife.co.th  

ทนุจดทะเบียน  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 50.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 50.0 ลา้นบาท 

(4)   บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั  
ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั 

ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : TO 2020 Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : 
ประกอบกิจการลงทนุหรอืถือหุน้ในกิจการอื่น ทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศ 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 9 ซอยลาดปลาเคา้ 14 แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0105556192391 

http://www.tjn.co.th/
http://www.tqmlife.co.th/
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โทรศพัท ์ : 0 2119 8888 

โทรสาร : - 

เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : - 

ทนุจดทะเบียน  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 5.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 5.0 ลา้นบาท 

(5)   บรษัิท แคสแมท จ ากดั 

ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท แคสแมท จ ากดั  

ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : Casmatt Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0105550075155 

โทรศพัท ์ : 0 2119 8888 

โทรสาร : 0 2119 9000 

เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : www.casmatt.co.th 

ทนุจดทะเบียน  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 5.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้  
     ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 5.0 ลา้นบาท 

 
     6.1.3)  บริษัทร่วม 

   บรษัิท ทีคิวแอลดี จ ากดั   
ช่ือบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ทีคิวแอลดี จ ากดั  
ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ : TQLD Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้รกิารค าแนะน าที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 92/25 อาคารสาทรธานี 2 ชัน้ 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม  

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  
เลขทะเบียนบรษัิท : 0105559148619 
โทรศพัท ์ : 063 065 6919 
เว็บไซต/์โฮมเพจบรษัิท : www.noon.in.th 
ทนุจดทะเบียน  

         ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 
: 3.0 ลา้นบาท 

ทนุช าระแลว้   
         ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 

: 3.0 ลา้นบาท 

http://www.tqmlife.co.th/
http://www.casmatt.co.th/
http://www.noon.in.th/
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     6.1.4)  บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ  

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

 
ผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชี : บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : เลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33  

ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ : 0 2264 0777 
โทรสาร : 0 2264 0789-90 

 
6.2  ข้อมูลส าคัญอืน่ 

ไมม่ีขอ้มลูส าคญัอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.0 บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 300,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
300,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท  

 
7.2  ผู้ถอืหุ้น  

7.2.1)  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท1/ 
บริษัทมีรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษัทและสดัส่วนการถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี

รายละเอียดดงันี ้  

ล าดับที ่       รายชื่อผู้ถอืหุ้น      จ านวนหุน้         สัดส่วนร้อยละ 
   1 บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 2/  152,700,100  50.90 
   2 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั      12,016,016    4.00 
   3 STATE STREET EUROPE LIMITED     11,348,910    3.78 
   4 ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา      11,027,000    3.67 
   5 บรษัิท วิรยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)    10,022,200    3.34  
   6 บรษัิท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)      9,700,000    3.23 
   7 ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา        8,807,000    2.93 
   8 บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)      7,007,000    2.33 
   9 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING      5,691,500    1.89 
 CORPORATION LIMITED 
  10 SOUTHEAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED   5,086,500    1.69 

หมายเหต ุ:  1/ รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัท าโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2/ บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั ประกอบธรุกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
   มีทนุจดทะเบียน 135,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,350,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นบริษัท อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรช่ัน จ ากัด จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1 นายอญัชลนิ พรรณนิภา 899,850  66.6556 
2 นางนภสันนัท ์พรรณนิภา              449,850  33.3222 
3 นายศรศกัดิ ์ ถานบรุ ี              100  0.0074 

4 นางสาวสลุลติา  ถานบรุ ี 100 0.0074 
4 นางสาวรตันา  พรรณนิภา 100 0.0074 

รวมท้ังหมด 1,350,000  100.0000 
 

 
 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7.2.2) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั 
โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัแตล่ะบรษัิท สรุปไดด้งันี ้
(1) TQM Broker 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ 
1 บรษัิท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 3,333,998  100.0 
2 ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา              1  0.0 
3 ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา              1  0.0 

รวมทั้งหมด 4,000,000  100.0 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ TQM Broker ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

(2) TJN Broker 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ 

1 บรษัิท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)          49,998  100.0 
2 ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา              1  0.0 
3 ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา              1  0.0 

รวมทั้งหมด 50,000  100.0 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ TJN Broker ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

(3) TQM Life 
รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ 

1 บรษัิท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)          499,998  100.0 
2 ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา              1  0.0 
3 ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา              1  0.0 

รวมทั้งหมด 500,000  100.0 
ทีม่า: ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ TQM Life ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

7.2.3)   ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืการบริหารงานของบริษัท
และบรษัิทยอ่ย และสาระส าคญัตอ่การด าเนินงาน  

-ไมม่ี-  

7.3  การออกหลกัทรัพยอ์ื่น  
-ไมม่ี- 
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7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  
บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50.0 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงั

หกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตามกฎหมายของแตล่ะปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไป
จากที่ก าหนดไว ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความจ าเป็นในการลงทนุ เงินทนุหมนุเวียน การ
ลงทนุเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการ
บรหิารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรอื ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสม
ที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบรษัิท และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย  
บรษัิทยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากงบการเงินเฉพาะกิจการในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50.0 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
อาจเปลีย่นแปลงไปจากที่ก าหนดไว ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความจ าเป็นในการลงทนุ 
เงินทนุหมนุเวียน การลงทนุเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงิน และปัจจยัอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรอื ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  บริษัท ทคีิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

จ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล รวมทัง้ผูบ้รหิาร ดงันี ้

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.1)  คณะกรรมการชุดต่างๆ  

(ก)  คณะกรรมการบริษัท  
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 10 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อญัชลนิ  พรรณนิภา 1/ ประธานกรรมการ 
2. นายมารุต  สมิะเสถียร กรรมการอิสระ 
3. ดร.รชันีพร  พคุยาภรณ ์ กรรมการอิสระ 
4. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์ กรรมการอิสระ 
5. นางสาวสวุภา  เจรญิยิ่ง 2/ กรรมการอิสระ 
6. นายธนา เธียรอจัฉรยิะ 3/ กรรมการอิสระ 
7. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา กรรมการ 
8. นางสาวสมพร  อ าไพสทุธิพงษ์ กรรมการ 
9. นางสาวรตันา  พรรณนิภา กรรมการ 
10. นายอ าพน  อน้เอี่ยม กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน  

 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและบรรษัทภิบาล 

ประธานบรหิารปฎิบตักิาร 
(COO) 
ภาษาไทย 

ประธานบรหิารบญัชีการเงิน
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 

ภาษาไทย 

ประธานบรหิารความเส่ียง 
(CRO) 
ภาษาไทย 

ผูอ้  านวยการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชี ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายการเงิน 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ประธานบรษิัท (President) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
(CEO) 

เลขานกุารบรษิัท 
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หมายเหต:ุ  1/ ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแต่มิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ ทั้งนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2561  
บริษัทไดแ้ต่งตัง้ นายมารุต สิมะเสถียร ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ ตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
2/ นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง เปลี่ยนต าแหน่งจากเดิมต าแหน่ง “กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร” เป็นต าแหน่ง “กรรมการอิสระ” ตามมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
3/ นายธนา เธียรอจัฉริยะ ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 

 

สัดส่วนคณะกรรมการบริษัท 

         
 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิโดยรวมคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Skill Matrix จ านวนกรรมการ 
บญัชี/การเงิน      (4) 
กฎหมาย/นิตศิาสตร ์      (10) 
บรหิารธุรกิจ/การจดัการ     (10)
การก ากบัดแูลกิจการ     (2)
เศรษฐศาสตร ์     (2)
เทคโนโลยี      (4)
รฐัศาสตร/์ความมั่นคง      (4)

 จ านวนกรรมการ 

โดยมี นางสาวสพุิชญา เทพพิทกัษ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  มีหนา้ที่ในการดแูลให้
บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียน 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท จ านวน 2 ใน 3 ของรายช่ือกรรมการดงันี ้ 

1) ดร.อญัชลนิ    พรรณนิภา  
2) ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา  
3) นางสาวรตันา พรรณนิภา  

ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
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 (ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ  
จ านวน 3 ทา่น  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายมารุต  สมิะเสถียร 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.รชันีพร  พคุยาภรณ ์  กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ  1/  เป็นกรรมการผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 

โดยมี นางสาวรตันา พรรณนิภา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไดร้บัการแต่งตัง้
โดยที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561 

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิท ประกอบดว้ย 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.รชันีพร  พคุยาภรณ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายมารุต  สมิะเสถียร กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. นางสาวรตันา  พรรณนิภา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
(ง)  คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 
จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวสมพร  อ าไพสทุธิพงษ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวรตันา  พรรณนิภา กรรมการบรหิาร 
4. นายอ าพน  อน้เอี่ยม กรรมการบรหิาร 

 
(จ)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร
ความเสีย่งจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ  พรรณนิภา  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายมารุต  สมิะเสถียร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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 (ฉ)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบรรษัทภบิาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาลของบรษัิท ประกอบดว้ย 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาลจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางสาวสวุภา  เจรญิยิ่ง ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
2. นายมารุต  สมิะเสถียร กรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
3. ดร.รชันีพร  พคุยาภรณ ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
4. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
หมายเหต:ุ   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ

บรรษัทภิบาล 

โดยมีนางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
บรรษัทภิบาล ตามที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 
11 พฤศจิกายน 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดการประชุมลว่งหนา้ทกุปี โดยมีนโยบายใหจ้ดัการประชุมอย่างนอ้ยไตร
มาสละ 1 ครัง้ ไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี เพื่อช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุม และอาจจมีการ
ประชมุครัง้พิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรือ่งที่มีความส าคญัเรง่ดว่น ซึง่ในการประชมุแตล่ะคราวจ านวนองคป์ระชุม
ขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ทัง้นี ้ไดม้ีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในสว่นของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย เป็นไปตามกฎบตัรของแตล่ะคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการจัดประชุมทั้งหมดจ านวน 7 ครัง้ โดยเป็นการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ เพื่อรบัทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และการประชุม
กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารจ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 ในประเด็นใหค้  าแนะน าเรื่องการด าเนินงาน 
การบริหารงานของฝ่ายจดัการ รวมถึงการพฒันาของบริษัท ในรอบปี 2563 เพื่อใหก้รรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารไดม้ี
โอกาสประชุมรว่มกนั อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรือผลการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ และภายหลงัการประชุมไดจ้ดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษรสง่ใหก้รรมการทกุท่านทราบ
ผลการประชมุดว้ย 

โดยในปี  2563 กรรมการทกุทา่นเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวน
การประชมุตลอดทัง้ปี และมีคา่เฉลีย่การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะที่รอ้ยละ 100.00  
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สรุปจ านวนการประชุม ปี 2563 

รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ / จ านวนการประชมุทัง้หมด 
การประชมุ
สามัญ 

ผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 
2563 

คณะ 
กรรมการ

บรษัิท 

คณะ 
กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 

สรรหาและ
ก าหนดคา่ 
ตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 

บรหิาร 

คณะ 
กรรมการ 

บรหิาร 
ความเสีย่ง 

คณะ 
กรรมการ

ก ากับดแูล
กจิการและ
บรรษัท 

ภบิาล 2/ 

กรรมการ 
ทีไ่มใ่ช่

ผูบ้รหิาร 

1. ดร.อญัชลนิ  พรรณนิภา เขา้ 6/6 - - - 4/4 - - 
2. นายมารุต  สมิะเสถียร  เขา้ 6/6 4/4 4/4 - 4/4 1/1 1/1 
3. ดร.รชันีพร  พคุยาภรณ ์ เขา้ 6/6 4/4 4/4 - - 1/1 1/1 
4. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์ เขา้ 6/6 4/4 4/4 - 4/4 1/1 1/1 
5. นางสาวสวุภา  เจรญิยิ่ง  เขา้ 6/6 - - - - 1/1 1/1 
6. นายธนา เธียรอจัฉรยิะ1/ - - - - - - - - 
7. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา  เขา้ 6/6 - 4/4 12/12 - - - 
8. นางสาวสมพร  อ าไพสทุธิพงษ ์ เขา้ 6/6 - - 12/12 - - - 
9. นางสาวรตันา  พรรณนิภา   เขา้ 6/6 - 4/4 12/12 - - - 
10. นายอ าพน  อน้เอี่ยม  เขา้ 6/6 - - 12/12 - - - 
หมายเหต:ุ   1/ นายธนา เธียรอจัฉริยะ ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อครัง้ท่ี 1/2563 

เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 2/ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 

8.1.2)  ผู้บริหาร 1/ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีผูบ้รหิาร จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อญัชลนิ  พรรณนิภา  ประธานบรษัิท 
2. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) 
3. นางสาวสมพร  อ าไพสทุธิพงษ ์ ประธานบรหิารบญัชีการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 
4. นางสาวรตันา  พรรณนิภา ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) 
5. นายอ าพน  อน้เอีย่ม  ประธานบรหิารปฎิบตัิการ (COO) 
6. นางอมัราภรณ ์  ไวยาวจัมยั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวกาญจนี  กลุสรุกิจ ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

หมายเหต:ุ  1/ตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ และตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

8.1.3)  เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาวสุพิชญา       

เทพพิทกัษ์ ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษัิท โดยมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เพื่อรบัผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการ การประชมุผุถื้อหุน้ ตลอดจนจดัท าและจดัเก็บเอกสารทะเบียนกรรมการ หนงัสอื
นดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด  
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8.1.4)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิท และคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2563 โดยก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในรูป
ของคา่ตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และอื่นๆ ดงันี ้ 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

รายละเอียด เงินเดือน  
(บาทตอ่เดือน) 

คา่เบีย้ประชมุ 
 (บาทตอ่ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบรษัิท  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
50,000 
30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการ  

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและ ก าหนดคา่ตอบแทน  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบรหิาร  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบรรษัทภบิาล1/ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

หมายเหต:ุ  1/  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาลไดร้บัการไดร้บัการอนุมติัตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 
24 ธันวาคม 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิ ปี 2563 

รายช่ือ 

คณะ 

กรรมการ
บรษัิท 

คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนดคา่ 

ตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 
บรหิาร 

คณะ 

กรรมการ 
บรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะ 

กรรมการ
ก ากับดแูล
กจิการและ

บรรษัท 
ภบิาล 

รวม 

1. ดร.อญัชลนิ  พรรณนิภา 300,000 - - - 120,000 - 420,000 

2. นายมารุต  สมิะเสถียร 180,000 120,000 80,000 - 80,000 - 460,000 

3. ดร.รชันีพร  พคุยาภรณ ์ 180,000 80,000 120,000 - - - 380,000 

4. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์ 180,000 80,000 80,000 - 80,000 - 420,000 

5. นางสาวสวุภา  เจรญิยิ่ง 180,000 - - - - - 180,000 

6. นายธนา เธียรอจัฉรยิะ1/ - - - - - - - 

7. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา 180,000 - 80,000 - - - 260,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิ ปี 2563 

รายช่ือ 

คณะ 

กรรมการ
บรษัิท 

คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 
สรรหาและ

ก าหนดคา่ 
ตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 
บรหิาร 

คณะ 

กรรมการ 
บรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะ 

กรรมการ
ก ากับดแูล

กจิการและ
บรรษัท 
ภบิาล 

รวม 

8. นางสาวสมพร  อ าไพสทุธิ 180,000 - - - - - 180,000 

9. นางสาวรตันา  พรรณนิภา 180,000 - 80,000 - - - 260,000 

10. นายอ าพน  อน้เอี่ยม 180,000 - - - - - 180,000 
หมายเหต:ุ   1/ นายธนา เธียรอัจฉริยะ ไดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อครัง้ท่ี 

1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 

1.2) ค่าตอบแทนอื่น 
 ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงินไมเ่กิน 70,000 บาท หรือค่ารกัษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 

70,000 บาท 
 ประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) โดย

บรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่าย  

2.) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเนื่องจาก ปัจจุบนัผูบ้ริหารทัง้หมดของบริษัทไดร้บั
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารจากการเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั แลว้ 

2.2) ค่าตอบแทนอื่น 
บรษัิทมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
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รายงานการถอืครองหลกัทรัพยบ์ริษัท ทคีิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ("TQM")  
ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถอืหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 30 

 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

31/12/63 31/12/62  เพิ่ม / ลด  
1 นายอัญชลนิ พรรณนิภา 1/ ประธานกรรมการ  11,027,000    14,000,000  - 2,973,000  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ    8,807,100  14,100,000 - 5,292,900 
 นิติบคุคลที่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 30 152,700,100 152,700,100 - 
2 นายมารุต สิมะเสถยีร กรรมการอิสระ      200,000         200,000  -    
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ   -  -          -    
3 นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ ์ กรรมการอิสระ      130,000         120,000          10,000  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ       -          -           -    
4 นายชนิภทัร วิสุทธิแพทย ์ กรรมการอิสระ   -          -         -    
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                  -                      -          -    
5 นางสาวสุวภา เจริญยิง่ กรรมการอิสระ    1,145,000      1,140,000  5,000  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ          -        -         -    
6 นายธนา เธียรอัจฉริยะ 2/ กรรมการอิสระ      309,600     -    -  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ         15,000                    -    -  
7 นางนภสันันท ์พรรณนิภา 3/ กรรมการ    8,807,000    14,100,000  - 5,293,000  
 คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  11,027,100 14,000,000 - 2,972,900 
  นิติบคุคลที่ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 30 152,700,100 152,700,100      -    
8 นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ ์ กรรมการ      310,000         250,000  60,000  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ       -       -         -    
9 นายอ าพน อ้นเอี่ยม กรรมการ    130,000         490,000  - 360,000  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                  -                     -         -    

10 นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ                -           282,000  -  282,000  
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                  -                      -    -    

11 นางอัมราภรณ ์  ไวยาวัจมัย ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี 5,000  5,000    -    
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                  -                      -         -    

12 นางสาวกาญจนี  กุลสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ        20,000          20,000     -    
  คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ                  -                      -         -    

หมายเหต ุ: 1/, 3/  นายอญัชลิน พรรณนิภา และนางนภสันนัท ์พรรณนิภา เป็นคูส่มรส/ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภรยิา 
2/ นายธนา เธียรอจัฉริยะ ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อครั้ งที่ 

1/2563 เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 
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8.2  บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Subsidiary with Core Business) 

8.2.1)  บริษัท ทคีิวเอ็ม อนิชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 

(ก) โครงสร้างบริษัท ทีควิเอ็ม อนิชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั  
ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานบรหิารบญัชีการเงิน
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 

ภาษาไทย 

สายงานบญัชีการเงิน 
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ประธานบรษิัท (President) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 

ประธานบรหิารความเส่ียง 
(CRO) 
ภาษาไทย 

สายงานบรหิารพสัดแุละจดัซือ้ สายงานอาคารสถานท่ี 

สายงานกิจการศนูย์
ประสานงาน 

สายงานทรพัยากรบคุคล 

ประธานบรหิารปฎิบตักิาร 
(COO) 
ภาษาไทย 

สายงานการตลาด 

สายงานขาย 

สายงานสินไหม และกฎหมาย 

สายงานปฏิบตัิการ 

สายงานดจิิทลัทรานสฟ์อรเ์มชั่น 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ส านกัเลขานกุาร 
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(ข) คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ   พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรตันา  พรรณนิภา กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ประกอบดว้ย 

กรรมการอยา่งนอ้ย สองคนในสามคน ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
 

(ค)   ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั มีผูบ้รหิารจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ   พรรณนิภา ประธานบรษัิท 
2. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) 
3. นางสาวสมพร   อ าไพสทุธิพงษ์ ประธานบรหิารบญัชีการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 
4. นางสาวรตันา  พรรณนิภา ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) 
5. นายอ าพน  อน้เอี่ยม ประธานบรหิารปฎิบตัิการ (COO) 
6. นางอมัราภรณ ์  ไวยาวจัมยั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวกาญจนี   กลุสรุกิจ ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

 
(ง)   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 

1.) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดัไม่มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าใน

รูปแบบใดๆ  

2.) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

รายการ 
ปี 2563 

จ านวนราย ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

1. เงินเดือนรวม 
7 

42.79 
2. โบนสัรวม 9.01 

รวม 7 51.80 

2.2) ค่าตอบแทนอื่น 
บรษัิท ทีคิวเอม็ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดัไดจ้่ายคา่ตอบแทนอื่นใหแ้ก่ผูบ้รหิารเป็น

จ านวนเงินทัง้สิน้ 2.93  ลา้นบาท โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วไดแ้ก่ เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ภายใตก้ารจดัการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เงินประกนัสงัคม คา่น า้มนั คา่
โทรศพัท ์และ คา่รกัษาพยาบาล 
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8.2.2) บริษัท ที เจ เอน็ อินชัวรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด 

(ก) โครงสร้างบริษัท ที เจ เอน็ อนิชัวรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 
 ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข)  คณะกรรมการของบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติสพุทัร  จนัทรฉ์าย กรรมการ 
2. นายเอกกร  อรยิตรยัพงศ ์ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั ประกอบดว้ย 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

(ค)   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด 
1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั ไม่มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าใน
รูปแบบใดๆ  

2)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากัด ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
เนื่องจากปัจจุบันผูบ้ริหารทัง้หมดของบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากัด ไดร้บั
คา่ตอบแทนจากบรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั แลว้ 

2.2) ค่าตอบแทนอื่น 
บรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้าร

จดัการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการตลาด 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
(Co-CEO) 

สายงานตลาด 

ฝ่ายขาย (TSR) ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายสนบัสนนุ 
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8.2.3) บริษัท ทคีิวเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

(ก) โครงสร้างบริษัท ทีควิเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานบรหิารบญัชีการเงิน
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 

ภาษาไทย 

สายงานบญัชีการเงิน 
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ประธานบรษิัท (President) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 

ประธานบรหิารความเส่ียง 
(CRO) 
ภาษาไทย 

สายงานบรหิารพสัดแุละจดัซือ้ สายงานอาคารสถานท่ี 

สายงานกิจการศนูย์
ประสานงาน 

สายงานทรพัยากรบคุคล 

ประธานบรหิารปฎิบตักิาร 
(COO) 
ภาษาไทย 

สายงานการตลาด 

สายงานขาย 

สายงานสินไหม และกฎหมาย 

สายงานปฏิบตัิการ 

สายงานดจิิทลัทรานสฟ์อรเ์มชั่น 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ส านกัเลขานกุาร 
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(ข) คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ   พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรตันา  พรรณนิภา กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย สองคนในสามคน ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคญัของ
บรษัิท 

 
(ค) ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั มีผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน 
ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ   พรรณนิภา ประธานบรษัิท 
2. ดร.นภสันนัท ์  พรรณนิภา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) 
3. นางสาวรตันา   พรรณนิภา บรหิารความเสีย่ง (CRO) 
4. นางสาวสมพร   อ าไพสทุธิพงษ์ ประธานบรหิารบญัชีการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 
5. นายอ าพน  อน้เอี่ยม ประธานบรหิารปฎิบตัิการ (COO) 
6. นางอมัราภรณ ์  ไวยาวจัมยั ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวกาญจนี   กลุสรุกิจ ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

 
(ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 

1.) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ไมม่ีการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไม่ว่า

ในรูปแบบใดๆ  

2.) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
เนื่องจากปัจจบุนัผูบ้รหิารทัง้หมดของบรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั ไดร้บั
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากการเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
แลว้  

2.2) ค่าตอบแทนอื่น 
บรษัิท ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดัมกีองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้าร

จดัการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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8.3  บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลัก  

8.3.1)  บริษัท ทโีอ 2020 จ ากัด 

(ก) โครงสร้างบริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั  
ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
(ข) คณะกรรมการของบริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อญัชลนิ   พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรตันา  พรรณนิภา กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท ทีโอ 2020 จ ากดั ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 

สองคนในสามคน ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
 

(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด 
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั ไมม่ีการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไมว่า่ในรูปแบบใดๆ  

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

บริษัท ทีโอ 2020 จ ากดั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเนื่องจากปัจจุบนัผูบ้ริหาร
ทัง้หมดของบรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั ไดร้บัคา่ตอบแทนผูบ้รหิารจากการเป็นผูบ้รหิารของบริษัท 
ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั แลว้  

2.2) ค่าตอบแทนอื่น 
บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน 

 

ฝ่ายพฒันาธุกิจ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
(CEO) 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายฝึกอบรมการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประธานบรหิารบญัชีการเงิน 
(CFO) 

ภาษาไทย 
สายงานบญัชีการเงิน 

ประธานบรษิัท (President) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 

ประธานบรหิารความเส่ียง 
(CRO) 
ภาษาไทย 

สายงานบรหิารพสัดแุละจดัซือ้ สายงานอาคารสถานท่ี 

สายงานทรพัยากรบคุคล 

ประธานบรหิารปฎิบตักิาร 
(COO) 
ภาษาไทย 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

8.3.2)  บริษัท แคสแมท จ ากัด 

(ก) โครงสร้างบริษัท แคสแมท จ ากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท แคสแมท จ ากดั  
ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ข)  คณะกรรมการของบริษัท แคสแมท จ ากัด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.นภสันนัท ์  พรรณนิภา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรตันา   พรรณนิภา กรรมการ 
3. นายอ าพน  อน้เอี่ยม กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท แคสแมท จ ากัด 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัท แคสแมท จ ากดั ประกอบดว้ย กรรมการอย่างนอ้ย 

สองคนในสามคน ลงลายมือช่ือรว่มกนั 

(ค)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แคสแมท จ ากัด 
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิท แคสแมท จ ากดั ไมม่ีการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไมว่า่ในรูปแบบใดๆ  

2)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

บริษัท แคสแมท จ ากัด ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารเนื่องจาก ปัจจุบนัผูบ้ริหาร
ทัง้หมดของบรษัิท แคสแมท จ ากดั ไดร้บัค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากการเป็นผูบ้ริหารของบริษัท 
ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั แลว้  

2.2) ค่าตอบแทนอื่น 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน) 
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8.4  บุคลากรของบริษัท บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุริกจหลัก และบริษัทยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิอืน่ 

8.4.1)  จ านวนบุคลากร 
บรษัิท บรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั และบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจอื่น มีพนกังานประจ าดงันี ้

บรษัิท 
จ านวนพนกังาน (ราย) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
1. บรษัิท  - 
2. บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 3,709 
3. บรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั 6 
4. บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์ โบรคเกอร ์จ ากดั 136 
5. บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั - 
6. บรษัิท แคสแมท จ ากดั 83 

รวม 3,934 
 
พนกังานประจ าอยูใ่นบรษัิท บรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั และบรษัิทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

สายงาน 
จ านวนพนกังาน (ราย) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บรหิาร 8 
สายงานดิจิทลัทรานสฟ์อรเ์มชั่น 32 
สายงานการตลาด 109 
สายงานขาย 2,715 
สายงานสนิไหมและกฎหมาย 25 
สายงานปฏิบตัิการ 318 
สายงานบญัชีและการเงิน 69 
สายงานบรหิารพสัดแุละจดัซือ้ 3 
สายงานอาคารสถานท่ี 31 
สายงานกิจการศนูยป์ระสานงาน 502 
สายงานทรพัยากรบคุคล 30 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 83 
เลขานกุาร 3 
TJN 6 
TO 2020 - 

รวม 3,934 
 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บรษัิท และบรษัิทยอ่ยไมม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั 
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8.4.2)  ค่าตอบแทนพนักงาน 
(ก)  บริษัท 

บรษัิทไมม่ีพนกังานประจ า เนื่องจากพนกังานประจ าอยูใ่นบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกั และ
บรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจอื่นโดยมีรายละเอียดตาม 8.4.2 (ข) และ 8.4.2 (ค) 

(ข)  บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลัก  

ประเภทคา่ตอบแทน 
คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 

1. เงินเดือน 725.29 
2. โบนสั 62.12 
3. คา่ตอบแทนอื่นๆ 1/ 433.07 

รวม 1,220.48 
     หมายเหต ุ: 1/ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าครองชีพ ค่าลว่งเวลา เบีย้ขยนั ค่าวิชาชีพ และอ่ืนๆ 
 

(ค)  บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลัก 

ประเภทคา่ตอบแทน 
คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 

1. เงินเดือน 36.50 
2. โบนสั 6.86 
3. คา่ตอบแทนอื่นๆ 1/ 1.99 

รวม 45.35 
หมายเหต ุ: 1/ ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าครองชีพ ค่าลว่งเวลา เบีย้ขยนั ค่าวิชาชีพ และอ่ืนๆ 

 
8.4.3)  กองทุนส ารองเลีย้งชพี  

บริษัท, บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากัด, บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากัด, 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์ โบรคเกอร ์จ ากดั, บริษัท ทีโอ 2020 จ ากดั และบริษัท แคสแมท จ ากดั มีกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

8.4.4)  ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปัจจบุนับรษัิท และบรษัิทยอ่ย ไมม่ีปัญหาขอ้พิพาทแรงงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ   

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
70 

8.4.5)  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ลง็เห็นและตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารและ

พฒันาทรพัยากรบคุคล มาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการก าหนดแนวทางในการสรา้งและยกระดบับคุลากร ใหส้อดรบักบั
คา่นิยมขององคก์ร “ซื่อสตัย ์ยตุิธรรม บรกิารเยี่ยม ตอบแทนสงัคม” และกฎบตัรจรรยาบรรณขององคก์ร (Code of 
Conduct)  

 ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงองคป์ระกอบในการปฏิบตัิงานต่างๆ ใหท้นัสมยั สอดรบักับสถานการณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ สวสัดิการ กฎระเบียบ เป็นตน้ เพื่อสรา้งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานของ
องคก์รเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพและมีความสขุทัง้ในการท างานและการด ารงชีวิต 

 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตรห์ลกัคือการบริหารทรพัยากรบุคคล 4.0 
ภายใตก้รอบ “การสรรหา รกัษา และพฒันา” โดยมีกลยทุธใ์นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล ดงันี ้

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก 
 บรษัิทมีนโยบายดา้นการสรรหาวา่จา้งบคุลากร ซึ่งใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนัแก่ผูส้มคัรทกุคน โดยไม่มีการ

จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา และสถาบนั รวมถึงผูพ้ิการ ใหท้ างานรว่มกนัเสมือนคนในครอบครวัเดียวกนั พรอ้มเปิด
โอกาสใหพ้นกังานภายในสามารถแสดงความจ านงขอโอนยา้ยไดต้ามเกณฑท์ี่ก าหนดไวด้ว้ย 

 ในปี 2563 บรษัิทไดเ้พิ่มเติมวิธีการสรรหาในรูปแบบใหม ่ๆ และพฒันากระบวนการสรรหาเดิมใหม้ีความ
ชดัเจนในการเขา้ถึงเป้าหมายไดม้ากขึน้ ซึ่งสามารถบรรลตุวัชีว้ดั (Key Performance Indicator – KPI) ที่ก าหนด
ไว ้ทัง้ในมิติของจ านวนการสรรหาและพนกังานเริม่งาน โดยมีประเด็นหลกัในการด าเนินการ ดงันี  ้

1.1) บริษัทไดด้  าเนินการใหค้วามร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหลายมหาวิทยาลยัในโครงการสหกิจศึกษา 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัศรปีทมุ ซึง่ไดจ้ดัโครงการ SIT (The Success Insurance Talent) เป็นปีที่ 3 ซึง่ไดค้ดัเลือก
นกัศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีเขา้มาฝึกงานเชิงปฏิบตัิจริง ทัง้นีห้ลงัจากการด าเนินงานเสร็จสิน้ทัง้สหกิจศึกษาและ 
SIT ในแตล่ะรุน่ นกัศกึษาท่ีมีผลการประเมินในการฝึกงานท่ีดี จะไดร้บัสทิธ์ิในการสมคัรเป็นพนกังานของบรษัิท 

 1.2) การประยกุตก์ารสรรหาโดยใชช้่องทางสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) ที่ครอบคลมุมากขึน้ ทัง้ 
Line@ Facebook และการสง่ Link ผา่นเว็บเพจตา่งๆ นอกเหนือจากการสรรหาผา่นเว็บไซตห์างานที่เป็นพนัธมิตร
เดิม ซึ่งไดผ้ลลพัธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถสรรหาผ่าน Social Media ไดเ้พิ่มขึน้ และตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงสูย่คุดิจิทลั (Digital Transformation) 

2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันภยัและการเงนิมืออาชีพ 
 บคุลากรเป็นหวัใจของการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการเตรียมความพรอ้มโดยการพฒันาเป็นหนึ่งในยทุธศาสตร์

หลกัขององคก์ร ซึง่มีแนวทางในการพฒันาบคุลากรทัง้ทางตรงและทางออ้มอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายใน
การสรา้งบคุลากรมืออาชีพอย่างแทจ้ริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ Front และ Back Office ซึ่งบริษัทมีการ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อใชจ้่ายในการอบรมและพฒันาบุคลากร โดยมุ่งส่งเสริมการสรา้งองคค์วามรู ้
ทกัษะ ทศันคติ ใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพนกังานที่มีคณุภาพ มีวินยั มีคณุค่าต่อตนเอง 
ครอบครวั ชมุชนและประเทศชาติ โดยมีประเด็นหลกัในการด าเนินการ ดงันี ้ 

2.1)  การพฒันาศกัยภาพและเสริมความรูข้องบคุลากรที่เขา้มารว่มงานกบับริษัทในทกุระดบัดา้นการ
ประกนัภยัเบือ้งตน้ โดยมีการก าหนดไวใ้นตารางการอบรมพนกังานใหม่ (Orientation) เพื่อใหเ้ขา้ใจในธุรกิจของ
บริษัท และมีความรูใ้นเรื่องการประกนัภยัเบือ้งตน้ ทัง้ Front และ Back office รวมถึงการฝึกอบรมในหวัขอ้ที่
เก่ียวขอ้งกับนโยบายของบริษัทใหแ้ก่พนกังาน ทัง้กลุม่พนกังานเริ่มงานใหม่ และกลุ่มพนกังานปัจจุบนั อาทิเช่น 
การฝึกอบรมหลกัสตูรตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น (Anti – Corruption)   
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2.2) การจัดท าแผนและหลกัสตูรในการอบรมและพฒันาบุคลากรในระดบัต่าง  ๆ ทัง้ดา้นบริหารและ
ปฏิบตัิการ โดยสว่นหนึ่งเพื่อใหส้อดรบักบันโยบายบริษัทตามเง่ือนไขของกรมพฒันาฝีมือแรงงานในการยกระดบั
ฝีมือของพนกังาน ใหม้ีความรู ้ทศันคติ และทกัษะที่ดีพรอ้มต่อการปฏิบตัิงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
บริษัทสามารถด าเนินการไดเ้กินกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวข้องกรมพฒันาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด รวมถึงการส่ง
พนักงานไปอบรมหลักสูตรภายนอกที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือการดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
นอกเหนือจากวิธีการอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานในการเพิ่มองคค์วามรูใ้หก้บัพนกังาน อาทิ On the Job Training 
(OJT) e-Learning เป็นตน้ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งเต็มที่จากฝ่ายบรหิาร 

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญ ในการน าพาบริษัทให้ประสบความส าเร็จและบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามวิสยัทัศนข์องบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทไดพ้ัฒนาทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกับ
วิสยัทศันแ์ละกลยทุธห์ลกัของบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(1) บริษัทด าเนินการพฒันาสมรรถนะ (Competency Development) ตามแผนพฒันาพนกังาน ซึ่งในปี 

2563 บริษัท ได้ด  าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาพนักงาน ที่มีความจ าเป็นต้องฝึกอบรมที่
ผูบ้งัคบับญัชาในแตล่ะสายงานเป็นผูก้  าหนดและติดตามการด าเนินการในดา้นการพฒันา Competency 
ดว้ยวิธีการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น On the job Training, Job Assignment, การเขา้รว่มการอบรมใน
หลกัสูตรของบริษัท เช่น หลกัสตูร “การปฏิบตัิเพื่อต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น” (Anti-Corruption : 
Practical) เป็นตน้ 

(2) บริษัทไดจ้ดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานของบริษัท (In-house Training Program) และสง่พนกังานเขา้รว่ม
อบรมในสถาบนัฝึกอบรมตา่งๆ (Public Training) ตามหมวดวิชาตา่งๆ ดงันี ้

 หมวดวิชาประกนัภยั 
 หมวดการตลาดและการขาย 
 หมวดวิชาเฉพาะ เช่น กฎหมาย, บญัชี, การเงิน เป็นตน้ 
 หมวดการบรหิาร และการจดัการ 

 (3) บริษัทใหท้นุการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่พนกังานของบริษัท ในระดบัปริญญาโทและหลกัสตูรประกนัภยั 
เช่น TII (หลกัสตูรประกนัภยั จากสถาบนัประกนัภยัไทย)  

ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน 
เพื่อยกระดบัและเตรยีมความพรอ้มในการกา้วสูต่  าแหนง่งานท่ีสงูขึน้ บรษัิท จดัใหม้ีการอบรมภายในและ

ภายนอกองคก์ร ตามสายงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหาร โดยก าหนดนโยบายดา้น
การพฒันาบคุลากรและแนวปฏิบตัิ ตามระดบัพนกังาน 

ระดับการพัฒนาพนักงาน 
ระดบัพนกังาน เปา้หมายของหลกัสตูร 

พนกังานระดบัปฏิบตัิการ มุง่เนน้เทคนิคการการปฏิบตัิงานท่ีถกูตอ้ง การใหบ้ริการที่เป็นเลิศ กบัลกูคา้ทัง้
ภายในและภายนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลกั (Competency) ของบริษัท 
รวมถึงวฒันธรรมในการท างานและการใหค้วามเคารพหวัหนา้งาน  

หวัหนา้งาน มุ่งเนน้ใหท้ราบแนวทางในการพฒันาความสามาถดา้นภาวะผูน้  าของตนเอง 
เช่น ความสามารถดา้นการสื่อสารและมารยาทในการสนทนา จรรยาบรรณใน
การท างาน 
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ระดบัพนกังาน เปา้หมายของหลกัสตูร 
ผูบ้รหิารและผูจ้ดัการ มุง้เนน้ใหผู้บ้รหิาร มีความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการแนวคิด และเทคนิคในการ

เป็นผูน้  าและบริหารจดัการโดยน าเทคโนโลยีมาปรบัใชใ้นการท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

หมายเหต ุ: เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบรษัิท ไมร่วมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ 

ทัง้นีก้ารฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 มีจ านวนพนักงานเขา้ฝึกอบรมทัง้สิน้จ านวน 1,843 คิดเป็น 47% 
(ของจ านวนพนกังานปี 2563) โดยแบ่งเป็นการจดัฝึกอบรมภายใน จ านวน 1,816 คน คิดเป็น 46% (ของจ านวน
พนักงานปี 2563) และจัดฝึกอบรมภายนอกจ านวน 27 คน คิดเป็น 1% (ของจ านวนพนักงานปี 2563) หาก
เปรียบเทียบกับการฝึกอบรมภาพรวม ปี 2562 ซึ่งมีพนกังานเขา้ฝึกอบรมทัง้สิน้จ านวน 2,237 คน คิดเป็น 59%  
โดยมีจ านวนชั่วโมงการอบรมเฉลีย่ 28 ชม./คน/ปี ซึง่ลดลง 2 ชม./คน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ทัง้นีเ้นื่องจาก
สถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควิด – 19 

ภาพบรรยากาศการอบรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร : การปฏบิตัเิพือ่ตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ (Anti-Corruption : Practical) 
วนัที ่: 22 ธนัวาคม 2563  สถานที ่: หอ้งประชุมช ัน้ 6 อาคารพรรณนภิา 1 

หลกัสตูร : พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Personal Data Protection Act : PDPA) 

วนัที ่: 17 ธนัวาคม 2563  สถานที ่: หอ้งประชุมช ัน้ 3 อาคารพรรณนภิา 1 

หลกัสตูร : การพฒันาภาวะผูน้ าและการท างานยคุ New Normal 

วนัที ่: 16 กนัยายน 2563  สถานที ่: Online ผา่น Application Zoom 
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 2.3) การใหท้นุการศึกษาในระดบัมหาบณัฑิต แก่พนกังานของบริษัทที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
ซึ่งเป็นการใหท้นุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังานไปอบรมในหลกัสตูรพิเศษ อาทิ หลกัสตูร ABC ของ
สถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม หลกัสตูรวิทยาการประกันภยัระดบัสงู (วปส.) 
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั เป็นตน้ 

2.4) การจดัสมัมนาใหก้บัพนกังาน คูค่า้ ลกูคา้และพนัธมิตรของบรษัิท โดยเป็นการเพิ่มพนูความรู ้ความ
เขา้ใจ ในประเด็นส าคญั ๆ ท่ีสามารถน าไปปรบัและประยกุตใ์ชไ้ดใ้นแต่ละองคก์ร ซึ่งไดเ้ชิญวิทยากรผูท้รงคณุวฒุิ
เป็นผูบ้รรยาย โดยในปี 2563 ทางบริษัทไดจ้ดัสมัมนาในหวัขอ้ TQM - Time to Fly ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน 
ในการน านโยบายไปขบัเคลือ่นยทุธศาสตรใ์หบ้รรลผุลตามเปา้หมายที่ก าหนดไวร้ว่มกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาในหวัข้อ TQM - Time to Fly ใหแ้ก่ผู้บริหาร ครัง้ที่ 1 วันที ่15 – 17 พฤศจิกายน 2563 
ณ THANN WELLNESS DESTINATION RESORT  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

สัมมนาในหวัข้อ TQM - Time to Fly  - Ep.2 ใหแ้ก่ผู้บริหารและหวัหน้างาน ครัง้ที่ 2                                
วันที ่19 – 21 ธันวาคม 2563  ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9  คณะสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 2.5) การสง่เสรมิและสนบัสนนุในการพฒันาดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมของพนกังาน โดยการจดัใหม้ีการ
ตกับาตรพระในโอกาสส าคญัตา่ง ๆ และใหก้ารสนบัสนนุ สง่เสรมิ และเชิญชวนใหพ้นกังานรว่มบริจาคโลหิตใหก้บั
สภากาชาดไทย โดยประสานรถรบับรจิาคโลหิตเคลือ่นท่ีมาใหบ้รกิารกบัพนกังานท่ีส านกังานใหญ่ทกุ ๆ 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ์
การรกัษาบคุลากรใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดี มีความสขุอยูคู่อ่งคก์ร 

 บรษัิทมีระบบการบรหิารจดัการพนกังานท่ีมีคณุคา่ตอ่งาน ตอ่องคก์ร โดยเฉพาะ คนเก่ง คนดี คนมีความ
ซื่อสตัย ์ซึ่งสอดคลอ้งกับค่านิยมองคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรเหล่านัน้ อยู่กับบริษัทไปนาน  ๆ ซึ่งมีแผนการพัฒนา
บคุลากรไปตามขัน้ตอน ใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัความเจรญิกา้วหนา้ขององคก์ร 

 โดยหนึง่ในดชันีชีว้ดัขององคก์ร คือ อตัราการลาออก (Turnover Rate) ของพนกังาน ซึง่เป็นนโยบายหลกั
ของฝ่ายบริหารที่มีความประสงค์ในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรให้นานที่สุด โดยมีประเด็นหลักในการ
ด าเนินการ ดงันี ้

 3.1) การจดัสรรสวสัดิการ บริษัทมีการจดัสวสัดิการที่มุ่งสง่เสริมใหบ้คุลากรมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
ตามควรแก่อัตภาพ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสวสัดิการที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด ทั้งนีบ้ริษัทค านึงถึงมาตรฐานในอตุสาหกรรมและ
คุณภาพชีวิตของพนกังานเป็นส าคัญ จึงมีการปรบัเปลี่ยนระเบียบสวัสดิการใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มที่
เป็นอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

 3.2) การจดักิจกรรมและสนัทนาการใหก้บัพนกังาน บริษัทค านึงถึงความสมดลุของชีวิตการท างานของ
พนกังาน ซึง่ตอ้งใชเ้วลาสว่นใหญ่ในสถานที่ท  างาน จึงจดัใหม้ีกิจกรรมเป็นระยะใหก้บัพนกังาน อาทิ การจดัเลีย้ง
พนกังานในโอกาสวนัเกิดบรษัิท วนัเกิดทา่นประธานบรษัิท และวนัเกิดท่านประธานเจา้หนา้ที่บริหาร การจดัตลาด
นดัขายสินคา้ราคาถูกใหก้ับพนักงานและใหพ้นักงานน าสินคา้มาวางจ าหน่ายได ้โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย การจัด
กิจกรรมวนัเด็ก เป็นตน้ 
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3.3) การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม และสขุอนามยัในสถานที่ท  างาน รวมถึงการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรม
พนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

(1) การปรบัปรุงภมูิทศันแ์ละพืน้ที่ในการท างาน บรรยากาศการปฏิบตัิงานมีส่วนในการสรา้งแรง
ดึงดูดในการท างานใหก้ับพนักงาน บริษัทจึงได้ด  าเนินการจัดกิจกรรมและปรับปรุงพืน้ที่ให้มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ การสรา้งห้องน า้สีม่วง ส าหรับพนักงานกลุ่ม LGBT ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ การจดัพืน้ท่ีส  าหรบัพนกังานท่ีสบูบหุรีใ่หเ้ป็นสดัสว่น การจดัพืน้ที่ใหพ้นกังานจอดรถ
ในทกุระดบั เป็นตน้  

(2) รณรงคกิ์จกรรม 5 ส. ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังาน เพื่อใหพ้ืน้ที่ท  างานมีความเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย สะอาด ถกูสขุอนามยั ซึ่งไดม้ีการตัง้คณะท างานในดา้นนีข้ึน้มาโดยเฉพาะ และมีแนวทางใน
การขยายขอบเขตในการด าเนินงานเป็น 7 ส. โดยเพิ่มเติมในส่วนของสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้
ครอบคลมุยิ่งขึน้ 

(3) บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะท างานความยั่งยืนองคก์ร (Organization Sustainability) ขึน้มา โดย
ค านงึถึงผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Stake Holder) ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษัท ซึ่งไม่ไดมุ้่งแค่เพียงผลก าไรจาก
การด าเนินธุรกิจ แตเ่ป็นการสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์รใน 3 ดา้นหลกั คือ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นสงัคม 
และดา้นบรรษัทภิบาล  จึงไดม้ีหลกัสตูรอบรม เรื่อง “ความปลอดภยัดา้นชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม ใน
สถานประกอบการ” จ านวน 3 รุน่ รวม 150 คน รวมถึงไดส้ง่พนกังานเขา้รว่มอบรมภายนอก “หลกัสตูร
นโยบายการลดก๊าชเรอืนกระจก : โอกาส ความทา้ทายและวิธีการประเมิน” จ านวน 1 รุน่ รวม 3 คน เพื่อ
มุง่เนน้ใหพ้นกังานทกุคนไดม้ีสว่นรว่มอยา่งเป็นรูปธรรม   

(4) เปิดใหบ้ริการการตรวจและรกัษาในรูปแบบคลินิก ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีทัง้แพทย์
ผูช้  านาญการและพยาบาลวิชาชีพประจ าตลอดในเวลาท างาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดต้ิดตัง้เครื่องกระตกุ
หวัใจอตัโนมตัิ (Automated External Defibrillator – AED) และจดัอบรมใหก้บัพนกังานในระดับหวัหนา้
งาน ส าหรบัในกรณีฉกุเฉิน และบรษัิทไดม้ีการพน่ยาฆา่เชือ้ภายในอาคาร อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ หรืออาจ
เพิ่มตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้ 

(5) จัดหาทรพัยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อด าเนินการใหร้ะบบการท างานดา้นความ
ปลอดภยัประสบผลส าเร็จ รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

สรุปผลด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภยัปี 2563  
จากรายงานขอ้มลูสถิตกุารบาดเจ็บ โรคจากการท างาน และจ านวนผูท้ี่เสยีชีวิตเนื่องจากการปฏิบตัิงานของพนกังาน ในปี 

2563 พบวา่ ไมม่ีพนกังานท่ีเสยีชีวิตเนื่องจากปฏิบตัิงาน อยา่งไรก็ตามมีพนกังานท่ีบาดเจ็บในขณะปฏิบตัิงาน รายละเอียดดงันี ้

ประเภท 
พนกังาน ผูร้บัเหมา / Outsource รวม (คน) 

ขาย หญิง ขาย หญิง ขาย หญิง 

บาดเจ็บในขณะปฏิบตังิาน 1 2 - - 1 2 

เสยีชีวติในขณะปฏิบตัิงาน - - - - - - 

รวม 1 2 - - 1 2 
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4.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัทไดม้ีการก าหนดกรอบและแถลงไวใ้น Code of Conduct ของ ซึ่งบริษัทไดม้ีแนวทางในการ
ด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  โดยในระยะสั้นบริษัทไดใ้หผ้ลตอบแทนผูบ้ริหารและพนักงานในเกณฑ์
เริ่มตน้สงูกว่ามาตรฐานของค่าแรงขัน้ต ่า และมีการปรบัเงินเดือน และโบนสัของพนกังานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากผลก าไรของบรษัิท อตัราเงินเฟอ้ และเปรยีบเทียบกบัอตุสาหกรรม เพื่อใหส้ามารถรกัษาพนกังานและ
แขง่ขนักบัตลาดได ้ส าหรบัระยะยาวบรษัิทใหค้วามส าคญักบัการพิจารณาจากโครงสรา้งเงินเดือนที่อยูร่ะหวา่งการ
ปรับปรุงให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการมาใหค้วามรูใ้นเรือ่งการออมเงินกบัพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีความรูแ้ละความเขา้ใจ
ในการบรหิารการเงินเบือ้งตน้ การลงทนุ โดยเฉพาะหลงัจากเกษียณอายไุปแลว้ 

บรษัิทมีการจ่ายคา่จา้งคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของผูบ้รหิารและพนกังาน โดยพิจารณาตาม
ต าแหน่ง ระดบัชัน้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงาน โดยอิงกับโครงสรา้งพืน้ฐานที่ก าหนดไว ้
ทัง้นีไ้ดร้กัษาระดบัโครงสรา้งใหอ้ยู่ในช่วงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลข์องราคาตลาดที่ปรากฏตามการส ารวจอตัราค่าจา้งของ
กลุ่มอุตสาหกรรม / ธุรกิจ / สมาคมฯ / สถาบนัทางวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัการยอมรับ นอกจากนีผ้ลตอบแทน
สว่นอื่นๆ ท่ีพงึมีพงึไดจ้ากการปฏิบตัิงาน บรษัิทพรอ้มจ่ายตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรอืตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ซึ่งบริษัทมีการก าหนดตัวชีว้ัด นอกเหนือไปจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้โดย
ปัจจุบนัใชเ้ครื่องมือ Balance Score Card : BSC เพื่อก าหนดตวัชีว้ดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานหลกั (Key 
Performance Indicator : KPI) ในทกุระดบั โดยตวัชีว้ดัดงักล่าวจะสะทอ้นและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์อง
องคก์ร  

ทัง้นี ้ผูบ้ริหารระดบัสงูทุกสายงานจะตอ้งรบัผิดชอบตัวชีว้ดัระดบัองคก์ร (Corporate KPI) ร่วมกัน  
คา่ตอบแทนในปี 2563 ที่ผา่นมานัน้ แบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 

(1) คา่ตอบแทนที่คงที่ 
 ค่าตอบแทนจากเงินเดือน ซึ่งก าหนดตามต าแหน่ง หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์โดย

จ่ายผ่านเข้าบัญชีที่ก าหนดไว้ในระบบ Payroll ทุกเดือน ทั้งนีจ้ะมีการทบทวนปรบัอัตรา
เงินเดือนตามระเบียบบรษัิท และอิงกบัผลการปฏิบตัิงานและผลประกอบการของบรษัิททกุปี 

 ค่าตอบแทนจากผลประโยชนอ์ื่น เป็นค่าตอบแทนที่บริษัท จ่ายใหต้ามระเบียบของสวสัดิการ
เป็นหลกั 

(2) คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน 
 เป็นคา่ตอบแทนที่บรษัิท มีหลกัเกณฑก์ าหนดไว ้ซึ่งแปรผนัไปตามผลงานของผูป้ฏิบตัิงานและ

ผลประกอบการของบริษัท โดยในส่วนของระดับบริหารจะมีเกณฑ์การประเมินด้านบริหารเพิ่มขึน้ 
นอกจากเกณฑป์ระเมินปกติของพนกังานในสว่นของผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งผลของการประเมินจะสะทอ้น
ผลตอบแทน อาทิ สดัสว่นเงินเดือนท่ีปรบั เงินโบนสั Commission Incentive เป็นตน้ 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส  านกังาน ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") โดยตระหนกั
ถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจและการพฒันาระดบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีมอียูใ่หด้ียิ่งขึน้ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอยา่งยั่งยืน
ในระยะยาวและสนบัสนนุใหเ้กิดความโปรง่ใส ซึง่หลกัการดงักลา่วไมเ่พียงแตเ่ป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หรือผู้
มีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายเท่านัน้ แต่ยงัสามารถสร้างคณุประโยชนแ์ละผลการด าเนินธุรกิจที่ดีใหแ้ก่บริษัท และสรา้งประโยชนโ์ดยรวมต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตที่ยั่งยืนของบรษัิท   

นอกจากนี ้บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้และความรบัผิดชอบที่มีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึง
คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย โดยคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัแิละบงัคบัใชน้โยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แตโ่ครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลกัการใน
การบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้โดยอาศยัหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
บรหิารองคก์รท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นวา่การด าเนินงานใด ๆ ของบรษัิท เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อ
หุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โดยสาระส าคญัของนโยบายสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏิบตัิดงันี ้

1) บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณคา่ให้แกก่ิจการอยา่งยั่งยนื   
1.1 คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าซึ่งตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์ร มีการ

บรหิารจดัการท่ีดีซึง่ครอบคลมุถึงการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย การก าหนดกลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน 
ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดแูล
การรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงนโยบายในการก ากับดูแลกิจการ และนโยบายความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพ
สทิธิและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย บรรลผุลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

1.3 คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์จุรติตอ่องคก์ร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิทเป็นส าคญั รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบายหรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไวข้องบริษัท โดยตอ้งจดัใหม้ีกลไกอย่างเพียงพอที่จะ
มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่เก่ียวโยงกัน (Related 
Party Transaction Policy) นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy) อ านาจอนุมตัิ 
(Delegation of Authority) เป็นตน้รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานท่ีส าคญั เช่น การลงทนุ การท าธุรกรรม
ทีม่ีผลกระทบตอ่บรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ิน 
และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 
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1.4 คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายโดยมีการก าหนดกฎบตัรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรและจะจัดใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละครัง้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบรษัิท 

1.5 การด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 
1.5.1 คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

อื่นได ้โดยเมื่อรวมบรษัิทแลว้ไมเ่กินจ านวน 5 บรษัิทจดทะเบียน  
1.5.2 กรณีที่เป็นการด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการมีอ านาจลงนาม อย่าง

ใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งในบรษัิทอื่น จะด ารงต าแหนง่ไดไ้มเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ  
1.5.3 กรรมการผู้จัดการของบริษัท จะไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจ

ครอบครวั) จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนด ารงต าแหน่ง โดยคณะกรรมการจะพิจารณา
ถึงประเภทของต าแหนง่กรรมการ และจ านวนบรษัิทท่ีสามารถด ารงต าแหนง่ได ้ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการท าหนา้ที่ และเพื่อใหก้รรมการสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษัิทไดอ้ยา่งเต็มที่ 

นอกจากนี ้บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูมีหนา้ที่แจง้ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท
อื่นต่อบริษัทในโอกาสแรก ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท โดยการเปิดเผย
ขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือบรษัิท ประเภทธุรกิจ จ านวนหุน้ที่ถือ รวมถึงหุน้ที่ถือโดยคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะในบริษัท
นัน้ ๆ และตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่นใหบ้ริษัททราบ ตามแบบแจง้รายงานการมีสว่นได้
เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

ทัง้นี ้การเป็นกรรมการในกิจการอื่นๆ ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก าหนดหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัอื่นที่เก่ียวขอ้ง และ
ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ หรอืวนัท่ีด ารงต าแหนง่ 

2) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 
2.1 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัในการด าเนินธุรกิจของ

องคก์รใหส้ามารถเติบโตคูก่บัสงัคมดว้ยความยั่งยืน สรา้งคณุคา่และเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร ลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน ผู้
ถือหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และจะสง่เสรมิการสือ่สาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั
ขององคก์รสะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รที่อยู่
ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.2 วตัถปุระสงค ์เปา้หมาย และกลยทุธท์างธุรกิจประจ าปีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั นอกจากนี ้จะตอ้งตระหนกัถึง
ความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 
ตลอดจนก ากบัดแูลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายผา่นกลยทุธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร 

 

3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสทิธิผล 
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ใน

เรือ่งองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์จ านวนกรรมการที่เหมาะสมกบัธุรกิจ สดัสว่นกรรมการ
อิสระ เพื่อใหม้ีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้โดยแนวปฏิบตัิที่
เก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดโ้ดยสงัเขปดงันี ้
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3.1.1 ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดจ านวนกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้
กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมจ่ากที่ประชมุผูถื้อหุน้ได้ 

3.1.2 กรรมการบรษัิทจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 
3.1.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่า3 

คน กรรมการอิสระของบริษัท จะตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด ซึ่งมีความเขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์ฯ
ก าหนด 

3.1.4 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท มีหนา้ที่รายงานขอ้มลูการเป็นกรรมการผูบ้รหิาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น การเป็นหุน้ส่วนผูจ้ัดการในห้างหุน้ส่วนสามัญ หรือการเป็น
หุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดัความรบัผิด ใหบ้รษัิท ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

3.1.5 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชัดเจนในกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ การแต่งตัง้ วาระการด ารง
ต าแหนง่และการพน้จากต าแหนง่ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

3.1.6 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จ านวนปีที่
ด  ารงต าแหนง่กรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและบน
เว็บไซต ์(website) ของบรษัิท 

3.1.7 คณะกรรมการบรษัิทจะแตง่ตัง้ เลขานกุารบรษัิท เพื่อท าหนา้ที่ตา่ง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และท าหนา้ที่อื่น
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.2 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่าองคป์ระกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณา
ก าหนดวาระประชมุคณะกรรมการ เพื่อสง่เสริมใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน 

3.3 คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการแตล่ะคณะมีกระบวนการที่โปรง่ใสและชดัเจน 
เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

3.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ 
จงูใจใหค้ณะกรรมการบรษัิทน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกท่านมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ 

3.6 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บรษัิทรว่มในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.7 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการรายบคุคลโดยผลการประเมินจะถกูน าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่
ตอ่ไปดว้ย 
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3.8 คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหก้รรมการแต่ละท่านมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านได้รบัการ
เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.9 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จ  าเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ที่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท 

3.10 นอกจากนี ้เพื่อเสริมสรา้งคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่ง
จากคณะกรรมการบรษัิทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อท าหนา้ที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

3.11 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
กรรมการ จ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 
3.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อท าหนา้ที่ตา่ง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี การ
เปิดเผยขอ้มลูของบริษัท และการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามที่ปรากฏใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.11.2 คณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการ

บรหิารงานในเรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติและงานบรหิารของบรษัิท กลั่นกรองนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการบรหิารงานตา่ง ๆ ของบรษัิท การก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การด าเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและ
อนมุตัิ และ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่
คณะกรรมการบรษัิทก าหนด เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามที่ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

3.11.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่คดัเลือกบคุคลที่

สมควรไดร้บัการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจในการจดัการ โดยให้
มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพื่อ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ พิจารณาแนวทาง และก าหนด
ค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ  านาจในการจัดการ โดยให้มีการก าหนด
หลกัเกณฑ ์หรอืวิธีการก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามที่ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3.11.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนด

นโยบาย กลยุทธใ์นการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตาม
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทัง้การจดัการความเสี่ยงในระดบั องคก์รของ
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บริษัท มีความเพียงพอเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น ทั้งนี  ้ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.11.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
เพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการทบทวน

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น การพัฒนาและทบทวน
กระบวนการหรอืแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามที่ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 

3.11.6 ประธานกรรมการ 
เพื่อเป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท ใน

การก ากบั ติดตาม ดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย การลงคะแนน
เสียงในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  
เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท หรืออาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทน เป็นประธานในที่ประชุมผู้
ถือหุน้ และปฏิบตัิการอื่นใด ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

3.12 การประชมุคณะกรรมการ 
3.12.1 บริษัทไดแ้จง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการใหก้รรมการไดร้บัทราบล่วงหนา้ทุกปี เพื่อช่วยใหก้รรมการ

สามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่มประชมุ และไดจ้ดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

3.12.2 ในการประชุมแต่ละคราวจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตอ้งมี
กรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

3.13 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท โดยกรรมการ
อิสระแตล่ะทา่นสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระติดตอ่กนัไดส้งูสดุไมเ่กิน 9 ปี 

4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีการสรรหาและพฒันาประธานคณะกรรมการบริหารและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูที่มีความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละคณุลกั ษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 
4.2 คณะกรรมการบรษัิทควรก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
4.3 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิท ในการท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์อง

ผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารงานของกิจการและอ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการกิจการ เพื่อมิให้
เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทและจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคมุกิจการอยา่งเหมาะสม 

4.4 คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม 

4.5 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุทา่น เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบถึงความคาดหวงั
ที่บรษัิท มีตอ่บทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของ  
บรษัิท ตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
82 

4.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุนใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ 
กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานกุารบริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ฝ่ายบญัชี เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาใน
หลกัสตูรหรอืรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ที่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ก.ล.ต. ตลท. สมาคม
บรษัิทจดทะเบียนไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย หรอืองคก์รอิสระตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู ้ปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที่ใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

5) ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มโดยจะสง่เสริมการ
ด าเนินการเพื่อเพิ่มคณุค่าใหบ้ริษัท ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการก าหนด
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรบัปรุง
กระบวนการผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ 

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
และสะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทกุฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของกิจการ และดว้ยค านึงบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
(Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจวา่กิจการประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม 
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุส่วนในองคก์ร
สามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนว
ปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) และ กฎบัตรและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียเหลา่นัน้ได้
รบัทราบอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยีและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นได้
เสยีทกุกลุม่ ซึ่งรวมถึงพนกังาน ผูถื้อหุน้ลกูคา้ คู่คา้ สาธารณะและสงัคมโดยรวมอย่างโปรง่ใส เหมาะสม เสมอภาค
และเป็นธรรม และจะก าหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีซึง่รวมถึง 
5.2.1 พนกังาน 

ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้
ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด และมุง่สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอยา่งตอ่เนื่อง 
นอกจากนี ้บรษัิทยงัค านงึถึงสทิธิของพนกังานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนกรณีพนกังาน
ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น ตูร้บัความคิดเห็น หรอืผา่นหนว่ยงานฝ่ายทรพัยากรบคุคลที่รบั
เรือ่ง เป็นตน้  บรษัิท มีหนา้ที่ดแูลจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้
ตอ่การท างานอยา่งมีประสทิธิผล บรษัิทจะมีการตรวจสอบและทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชนพ์นกังาน
ใหอ้ยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยงัถือเป็นนโยบายของบริษัท ในการพฒันาความรูข้องพนกังานที่
จ าเป็นส าหรบัการประกอบและด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้องคก์ร 

5.2.2 ลกูคา้ 
สรา้งความสมัพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์ุจริตความ

เช่ือถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั บริษัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบริษัทดว้ย
การรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามมาตรการตามนโยบายนี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิท ยดึมั่นในการใหบ้รกิาร
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ที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพฒันาบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพแก่ลกูคา้ของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทจะ
ปฏิบตัิงานและด าเนินธุรกิจกบัลกูคา้ของบรษัิท โดยยดึหลกัจรยิธรรมและสง่เสรมิใหล้กูคา้ของบรษัิทมสีขุภาพ
ที่ดี 

5.2.3 เจา้หนี ้
สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิตอ่เจา้หนี ้โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุริต ความเช่ือถือและไวว้างใจซึ่ง

กนัและกนั และมีหนา้ที่รบัผิดชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัตอ่เง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้
อยา่งดีที่สดุ 

5.2.4 คูค่า้ 
ปฏิบตัิตอ่คูค่า้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมีความเท่าเทียมกนั เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การประกอบธุรกิจ

ของบริษัทเหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย มีการพฒันาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่คา้ในระยะ
ยาวกับบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะเลือกท าธุรกิจกับคู่คา้จากเง่ือนไขต่าง ๆ เช่นเง่ือนไขดา้นราคา คุณภาพ การ
ควบคมุและปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความนา่ไวว้างใจ และยึดมั่นในสิ่ง
ที่ถกูตอ้ง 

5.2.5 ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
ดแูลใหบ้รษัิทและพนกังานยดึมั่นปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกิจ อย่างรบัผิดชอบ และเป็นประโยชนแ์ก่

สงัคมและชุมชน และมีหนา้ที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกลเ้คียงด้วยความเป็นมิตร ใหค้วาม
ช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรบัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจของ   
บรษัิทอยา่งเป็นธรรมและมีความเทา่เทียมกนั และเพื่อสง่เสรมิการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

นอกจากนี ้จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้บรษัิทเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสง่เสริมการมีสว่นรว่มของพนกังานที่แสดงใหเ้ห็น
ถึงการด าเนินการตามนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และดแูลใหม้ีการจดัท ารายงานดา้นความรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคมของกิจการโดยรวมไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืท าเป็นฉบบัแยกตา่งหาก 

5.2.6 การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
ดแูลใหบ้รษัิทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปรง่ใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่

เป็นธรรม 
5.2.7 หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและที่ไดก้ าหนดไว ้และสนบัสนนุ
กิจกรรมตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ ในโอกาสตา่ง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี ้จะยึดมั่นในการใหบ้ริการและ
จ าหนา่ยสินคา้ผลิตภณัฑท์ี่ดี มีคณุภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี ้จะปฏิบตัิต่อภาครฐั
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

นอกจากนี ้จะจดัใหม้ีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถ์ึง
ผูบ้ริหารระดับสูงโดยตรงที่ Napassanun@tqm.co.th คณะกรรมการบริษัทและก าหนดใหม้ีการคุ้มครองผูแ้จ้ง
เบาะแสโดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั โดยในเบือ้งตน้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะท าการรวบรวมสรุปเรือ่งดงักลา่วแลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจูนห์าขอ้เท็จจริง 
หากพบวา่เป็นขอ้มลูที่กระทบตอ่บรษัิทจะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาตอ่ไป 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
84 

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรพัยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ยา่งยั่งยืนทัง้นีท้รพัยากรที่บรษัิทพงึค านงึถึงมีอยา่งนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน 
(Financial Capital) ดา้นบคุลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) 
และธรรมชาติ (Natural Capital) 

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร 

6) ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
6.1 คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะท าให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหนา้ที่ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และการจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามที่ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการบรษัิทติดตามดแูลและจะจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัท กบัฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและ
โอกาสของบรษัิท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท ในลกัษณะที่ไม่สมควรรวมถึงก าหนด
แนวปฏิบตัิไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

6.4 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจน ก าหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) และนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยไดส้ื่อสารในทกุระดบัขององคก์รและบคุคลภายนอกเพื่อให้
เกิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีโครงการหรือแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 
รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้ง 

6.5 คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดูแลใหม้ีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส และ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจนไวใ้นนโยบายเก่ียวกับการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด (Whistle 
Blower) ทัง้นีจ้ะจดัใหม้ีการเปิดเผยช่องทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจ าปีของบรษัิท 

7) รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
7.1 คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
7.2 คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูลเพื่อใหก้ลุม่บรษัิท มีความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถ

ในการช าระหนี ้
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7.3 หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรอืมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะท าใหม้ั่นใจ
ไดว้า่กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นีภ้ายใตก้ารค านึงถึง
สทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

7.4 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายจะจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิต่อ
พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้อาจเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเลม่แยกต่างหาก
ตามความเหมาะสมของบรษัิท 

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่สื่อสารและ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมกนั และทนัเวลา 

7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการ
เปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบริษัท พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่
เป็นปัจจบุนั 

7.7 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสเป็นสว่นหนึง่ของกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code 
of Conduct) ของบรษัิท 

8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 
คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยบรษัิทด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิ

ที่เทา่เทียมกนัและผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น  
(1) สทิธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้  
(2) สทิธิในการมีสว่นแบง่ก าไรของบริษัท  
(3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท หรือเว็บไซตข์องตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืโดยวิธีการอื่นใด  
(4) สิทธิในการเขา้รว่มประชุมเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอน

กรรมการ การพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุและ
ออกหุน้ใหม ่รวมทัง้ สทิธิในการตัง้ค าถามต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัท
และเรือ่งอื่นใดที่น  าเสนอตอ่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมลว่งหนา้และ
การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ส าคญัของบริษัท โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่และแต่ละหุน้มีสิทธิ
ออกเสยีงหนึง่เสยีง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิผูถื้อหุน้
ดงัตอ่ไปนี ้
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8.1 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท รวมถึง 
8.1.1 จะปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีสว่นแบ่ง

ก าไรของกิจการ สทิธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั
หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

8.1.2 จะสง่เสริมและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ
ลว่งหนา้ สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมลว่งหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้
ค าถามต่อที่ประชุม เป็นตน้ รวมถึงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยส่งประวตัิและหนงัสือยินยอมของบุคคลดงักล่าวไปยงัประธาน
กรรมการบรษัิทภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขัน้ตอนท่ีบรษัิทก าหนด 

8.1.3 จะดูแลใหม้ีการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งและเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 
อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

8.1.4 จะสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ัดท าหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ขและแบบ ค (แบบมอบ
ฉนัทะเฉพาะส าหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองแต่มีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอใหม้ี
กรรมการอิสระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิ
เลอืกกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

8.1.5 จะงดเวน้การกระท าใด ๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึง
ขอ้มูลสารสนเทศของบริษัทที่ตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่น าเสนอ
เอกสารที่มีขอ้มูลส าคญัเพิ่มเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญัโดย
ไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ เป็นตน้ 

8.1.6 จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชส้ทิธิตา่ง ๆ เช่น การใหข้อ้มลูส าคญัที่เป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษัิท เป็นตน้ 

8.2 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภาพ 
และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน รวมถึง 
8.2.1 จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ในการประชุมผูถื้อ

หุน้และจะละเวน้การกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง บรษัิทเปิดโอกาสใหส้ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรอืบคุคลใดๆ 
เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้ 

8.2.2 จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมและในวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติใหผู้้
ถือหุน้ทราบในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และไดม้ีการบนัทกึการแจง้กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติดงักลา่ว
ลงในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
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8.2.3 จะจดัการประชมุใหเ้หมาะสม และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือ
เก่ียวขอ้งกบับรษัิทและแสดงความคิดเห็นได ้โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ 
รวมทัง้จดัใหม้ีการบนัทึกขอ้ซกัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษัท และแสดง
ความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูบ้ริหารลงในรายงานการประชมุ
ผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

8.2.4 จะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และผูบ้ริหารที่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทจะ
ไมน่ าเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมใด ๆ ท่ีไมจ่ าเป็นตอ่ที่ประชมุ โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใช้
เวลาในการศกึษาอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสนิใจ 

8.2.5 จะสนบัสนนุใหส้ง่เสรมิใหน้ าเทคโนโลยี เช่น บารโ์คด้บตัรลงคะแนน หรอือื่น ๆ มาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้
การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว 
ถูกตอ้ง แม่นย า โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยจะจัดใหม้ีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการ
ลงคะแนนเสยีง 

8.2.6 จะจดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง หรอืเป็นผูน้บัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุม เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนบัหรือตรวจสอบ
คะแนนเสยีงดงักลา่วใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุดว้ย 

8.2.7 คณะกรรมการบรษัิท เลง็เห็นความส าคญัของการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และเคารพสิทธิของผูถื้อ
หุน้ จึงสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3 คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น รวมถึง 
8.3.1 จะดูแลใหม้ีการใหข้อ้มลูเก่ียวกับ วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่

เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีค าชีแ้จงและเหตุผลประกอบตามวาระหรือมติที่
ขอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้อย่างเพียงพอและทนัเวลาส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละครัง้ บริษัทมี
นโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิท โดยมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารที่บรษัิทจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ 

8.3.2 หลงัการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ จะดแูลใหม้ีการรวบรวมเนือ้หาการประชุมซึ่งประกอบดว้ย รายละเอียด
วาระการประชุม รายช่ือกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง 
ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถื้อหุน้ จดัท าเป็น“รายงานการประชุมผูถื้อหุน้” เผยแพรข่ึน้เว็บไซตข์อง
บริษัทและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

8.3.3 จะสง่เสรมิการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้และไมจ่ ากดัสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทลว่งหนา้ และบรษัิทจะไมน่ าเสนอเอกสารที่มีขอ้มลูส าคญัเพิ่มเติมระหวา่งการประชุมผู้
ถือหุน้ และบรษัิทจะไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 
จะดแูลใหม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศที่เป็นขอ้มลูปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 
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9.2  คณะกรรมการชุดยอ่ย 

โครงสรา้งกรรมการบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบริษัทเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนที่มีต่อผูถื้อหุน้ บริษัทและบริษัทย่อย และ
แสดงไดว้่าจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปรง่ใส ดงันีโ้ดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ 
ดงันี ้

9.2.1)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  
(1) คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษัท 

และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงั เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 
บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ และมีหนา้ที่ดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของ
บริษัทและบริษัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  และบริษัทย่อย รวมทัง้
กฎหมายที่เก่ียวกบัการหา้มจ่ายสนิบน หรอืการสนบัสนนุการทจุรติคอรร์ปัชั่น  

(2) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและความระมดัระวงั เยี่ยงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้พงึกระท าภายใต้
สถานการณเ์ดียวกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

(3) จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ 
เว้นเสียแต่จะมีเหตุจ าเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มี
นยัส  าคญั รายการท่ีมีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ที่มีผลกระทบ
ส าคญัต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย การขยายโครงการลงทนุ การพิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท ารายการที่เก่ียว
โยงกนัตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหาร
ความเสีย่งของกิจการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ 

(4) ด าเนินการใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยน าระบบงานบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่เหมาะสม
และมีประสทิธิภาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบรษัิทและบรษัิท
ยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ  

(5) จดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท  เพื่อ
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น ถกูตอ้ง 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้
สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์รวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ให้
เสรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัใหม้ีการท าและสอบทานงบการเงินส าหรบังวดไตรมาส 

(6) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 
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(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิวิสยัทศัน ์นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และบรษัิทยอ่ยตามที่คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการจดัท า 

(8) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก แนวทาง นโยบายและกลยุทธ์ที่ส  าคัญโดยค านึงถึงจริยธรรม 
ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคญั วตัถุประสงคท์างการเงิน แผนงานการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ 
และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการจัดทรพัยากรที่ส  าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมาย รวมถึงควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไป
ตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และผูถื้อหุน้ 

(9) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแตล่ะบรษัิท 
(10) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท และของบริษัทย่อย และประเมินผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดค่าตอบแทน และ
ทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน 

(11) พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากับดแูลใหม้ีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

(12) พิจารณาก าหนดกลไกการก ากับดูแลที่ท  าให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรบัผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามประกาศทจ. 
39/2559  

(13) จัดใหมี้และปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เช่น นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น นโยบายการแจง้เบาะแส และนโยบายการใช้
ขอ้มลูภายใน เป็นตน้ และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยมีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่ดว้ยความเป็นธรรม 

(14) พิจารณาอนมุตัิค่าใชจ้่ายส าหรบัการด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงตารางก าหนดอ านาจ
อนมุตัิ (Delegation of Authority)  

(15) จดัใหม้ีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจอยา่งจรงิจงั 

(16) จดัใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการ
บรษัิทและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาในกฎบตัรใหม้ีความเป็น
ปัจจบุนัและเหมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป 

(17) พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท 
(President) ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความ
เหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร ประธานบริษัท 
(President) ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่ง
ตัง้ขึน้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ท่ีก าหนดนัน้ ตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท (President) ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (Chief 
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Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ยกเวน้เป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

(18) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท นอกจากนี ้ในกรณีที่
ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึ่ง
มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่จะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดือน 

(19) แต่งตัง้บุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตาม
สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ก าหนดค่าตอบแทนและก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ รวมถึงก าหนดกรอบอ านาจในการออกเสียงใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องส าคญัที่ตอ้งไดร้บัความเห็นจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อน และควบคุมดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจดัการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตาม
แผนการด าเนินการและนโยบายของบริษัท บริษัทและควบคุมดูแลการท ารายการต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

(20) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิ ความสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
ประสบการณ์ ภาระหนา้ที่ ขอบเขตและบทบาทความรบัผิดชอบ รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจาก
กรรมการแตล่ะทา่น เป็นตน้  ทัง้นี ้หา้มมิให ้บรษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัท มิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

(21) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อรบัผิดชอบการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริษัท เช่น การจัดท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมกรรมการและรายงานการประชุม
กรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สีย 
เป็นตน้ 

(22) พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย การลงทนุในธุรกิจ
ใหม่ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอื่น  

(23) พิจารณา และ/หรอืใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม กบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามที่ก าหนดในพ.ร.บ.หลกัทรพัย์ รวมทัง้กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และพิจารณาอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้
โดยทั่วไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มี
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ความเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการมีอ านาจด าเนินการ
ธุรกรรมดงักลา่วไดภ้ายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้พิจารณา และ/
หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเง่ือนไขที่
จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
กฎเกณฑ ์และระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(24) ก ากบั ควบคมุ และป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทและของ
บรษัิทยอ่ย และจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้การใชส้ินทรพัยข์องบริษัท และบริษัท
ย่อยในทางมิชอบ และการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งในรายการระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท และ/หรือ 
บรษัิทยอ่ย 

(25) ใหค้วามมั่นใจวา่โครงสรา้งและวิธีปฏิบตัิตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่
เป็นอยูไ่ดร้องรบัและเป็นไปเพื่อการก ากบัดแูลที่เหมาะสมและสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มื่อจ าเป็น 

(26) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษัิท 

(27) จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารท่ีเหมาะสมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี บคุคลผูม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และผู้
ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่ส  าคญัต่อผูถื้อหุน้ในงบการเงินและรายงานต่าง  ๆ ที่
จดัท าต่อผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม โดยขอ้มลูเหลา่นัน้ควรเผยแพรผ่่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อน และ
อาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซตข์องบริษัท รวมทัง้จัดใหม้ีผู้รบัผิดชอบในการใหข้อ้มูลแก่นักลงทุน ทัง้นี ้
คณะกรรมการบรษัิทควรด าเนินการเผยแพรข่อ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

(28) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิท และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
และอนมุตัิ 

(29) คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรษัิทไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บรษัิทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ 
ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้
บคุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย (ถา้มี) (ตามที่นิยาม
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่น
ใดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง) เวน้แต่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลกัเกณฑเ์ดียวกับ
การท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

(30) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยซึง่การด าเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(31) รว่มกันรบัผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผย
ขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้หรอืประชาชนทั่วไปโดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรอืปกปิดขอ้ความจริงที่ควร
บอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เวน้แตก่รรมการดงักลา่ว
จะพิสจูนไ์ดว้า่โดยต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจลว่งรูถ้ึงความแทจ้ริงของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูที่ควรต้องแจง้
นัน้ 
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(32) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท มีหนา้ที่แจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธ ์การถือหุน้หรือหุน้กูใ้น  บริษัท 
บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม และการท าธุรกรรมของกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงบคุคลที่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์และหลกีเลีย่งการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา  

(33) รว่มกนัรบัผิดเพื่อความเสยีหายใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่บรษัิท ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน พ.ร.บ. บรษัิทมหาชน 
(34) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามขอ้บงัคบับริษัท เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรเพียงพอ

และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
(35) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบรษัิทตามที่ผูถื้อหุน้มอบหมาย 
(36) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9.2.2)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
(1) สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดย

การประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส
และประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ 
ที่เห็นวา่เป็นเรือ่งส  าคญัและจ าเป็นในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษัิท 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้ีการประชมุ เพื่อพิจารณาในเรือ่งตา่ง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายดงัตอ่ไปนี ้
4.1) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยูข่องกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีที่ส  าคญั รวมถึง
เหตผุลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่
แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

4.2) การพิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
4.3) การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอนการ

ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจ
สอบภายในและผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้
วางแผนไวเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่แผนการตรวจสอบดงักลา่วจะช่วยใหต้รวจพบการทจุรติหรอืขอ้บกพรอ่งต่างๆ 
ของระบบการควบคมุภายใน 

4.4) การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายใน 

4.5) การพิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรอืขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 
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4.6) การพิจารณารว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีว่าไดม้ีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเก่ียวกับโครงการรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอรไ์ปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือ
บคุคลภายนอก 

4.7) การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น รายการที่เก่ียวโยงกนั
ของบรษัิท เป็นตน้ 

4.8) การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และ/หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4.9) การปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
(5) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้  หรอืเลกิจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมด้วยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการ
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และหารอืเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถึงพิจารณาขอ้ก าหนด 
และการเลกิการท ารายการท่ีแตกตา่งไปจากขอ้ก าหนดเรื่องการเลิกการท ารายการที่ไดพ้ิจารณาก่อนการเขา้
ท ารายการในสาระส าคญั และพิจารณารายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท และหากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่ง
กนัที่อาจเกิดขึน้ หรือรายการต่าง ๆ ดงักล่าว บริษัทจะจัดใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัท 
เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัหรอืรายการตา่ง ๆ ดงักลา่ว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการพิจารณา
และ/หรอืการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเสี่ยงจากคณะท างานใน
การบรหิารความเสีย่ง 

(8) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 

9.2.3)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(1) พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการที่

เหมาะสมกบัขนาด ประเภท ความซบัซอ้นของธุรกิจ รวมถึงมีการปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาก าหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ แต่ละคน ในด้านความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ ์รวมตลอดถึงความเช่ียวชาญช านาญเฉพาะดา้น ที่สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นสว่นที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประเภทกิจการของบรษัิท 

(2) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นของ
กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจในการจดัการของบรษัิท 

(3) พิจารณาคณุสมบตัิ ก าหนดแนวทางการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิ ตามระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด แลว้น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาใหด้ ารงต าแหน่ง
ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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 กรรมการ 
 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการ 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจในการจดัการ 
 โดยการพิจารณาและสรรหาจะตอ้งเป็นไปโดยเปิดเผย โปรง่ใส เป็นกลางปราศจากอคติ 

(4) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอิสระของ
บรษัิท เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑ ์และ/หรอื กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(5) เสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู ตัง้แต่ระดับรองประธาน
บรหิารขึน้ไปเมื่อครบวาระหรอืต าแหนง่วา่งลง หรอืต าแหนง่ผูบ้รหิารอื่นตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่
กรณี) 

(6) พิจารณาก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู 
รวมถึงผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ โดยใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคุณสมบตัิของผู้
ไดร้บัแต่งตัง้และการว่าจา้ง และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใน
การอนุมัติ และ/หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี ้อาจมีส่วนในการ
พิจารณาปัญหา อปุสรรคที่ทางสายงานการบรหิารและพฒันาทรพัยากรขององคก์รน าเสนอ 

(7) ก าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจในการจดัการของบริษัท 
เพื่อพิจารณาปรบัผลตอบแทนประจ าปี โดยจะตอ้งค านงึถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มมูลค่าของสว่นของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ดว้ย 

(8) พิจารณาจัดท าแผนพฒันากรรมการ เพื่อสรา้งเสริม พฒันาความรู ้ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่ างๆของ
บรษัิท เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(9) พิจารณาจดัท าหรอืด าเนินการใหม้ีการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหนง่กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อใหเ้กิด
ความตอ่เนื่องของการปฏิบตัิงาน สามารถทดแทนกนัไดโ้ดยไมข่าดตอนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของ
กระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง   ๆ 
รวมทัง้จัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างนอ้ยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมาย การ
ด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจ าปีของ  
บรษัิทดว้ย  

(10) พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ  ในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม ่(หรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้) ใหก้รรมการและ
พนกังาน (ถา้มี) 

(11) พิจารณาวา่จา้งที่ปรกึษาตามความจ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิท เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

(12) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เห็นชอบดว้ย 

(13) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอขออนมุตัิ
จากคณะกรรมการบรษัิท 
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9.2.4)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  
(1) ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
(2) กลั่นกรองและน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน

และงบประมาณประจ าปี การขยายกิจการ โครงสรา้งการจดัการ แผนการด าเนินงานประจ าปี นโยบายการ
บริหารทรพัยากรบุคคล แผนการเงิน การประชาสมัพันธ์ และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยโดย
พิจารณาปัจจยัทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  ตลอดจนพิจารณาและ
กลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายบรหิารเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

(3) ก ากบั ตรวจสอบและควบคุมดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และติดตามผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย นโยบาย และแผนธุรกิจที่ก าหนดไว ้รวมถึงควบคมุดแูลการ
ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 

(4) แตง่ตัง้ ก ากบัดแูล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะท างานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพรอ้ม
ทัง้พิจารณาและอนุมตัิขอ้เสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะท างานพิเศษ รวมทัง้มีอ านาจ
แตง่ตัง้ประธานท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา หรอืคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิารไดต้ามความเหมาะสม และมี
อ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
ประธานท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา หรอืคณะที่ปรกึษาดงักลา่วไดต้ามความเหมาะสม 

(5) ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือ บริษัทย่อย กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร
ของบริษัท และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน ์และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมใหม้ีการปฏิบัติตามหลกัการและ
ขอ้ก าหนดที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

(6) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกตธิุรกิจของบรษัิทการท าสญัญาตา่ง ๆ  การลงทนุ หรอืการขาย
สินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย การจดัการทรพัยากรบุคคล การเงินและการคลงั การบริหารงานทั่วไป 
ตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษัิท ซึง่มีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไม่
เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใน
หลกัการไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการไดม้า
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงตารางก าหนดอ านาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการ
บรษัิทก าหนด รวมถึงมีอ  านาจอนมุตัิการเปิดและปิดบญัชีธนาคารและสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ และการใช้
บรกิารทางการเงินตา่ง ๆ  

(7) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทัง้ตรวจสอบ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
อนมุตัิก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

(8) ศกึษาความเป็นไปไดส้  าหรบัการเขา้ลงทนุในโครงการใหม ่โดยท าการศกึษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถว้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทนุ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 
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(9) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทนุของแตล่ะธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา
หรอือปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

(10) จดัหาขอ้มลูที่ส  าคญัตา่ง ๆ ของบรษัิท เพื่อน าเสนออยา่งเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้เพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจ รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปรง่ใส 

(11) ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือใหข้อ้มูลที่
เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอ านาจเรียกขอขอ้มูลจาก
หนว่ยงานตา่ง ๆ ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรือ่งตา่ง ๆ ได  ้

(12) มีอ านาจพิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัทางการเงินในการเปิดบญัชี  กูย้ืม เบิก
ถอนเงินจากบญัชีทัง้หมดของบรษัิทและใชส้นิเช่ือ ตลอดจนน าหลกัทรพัยต์า่ง ๆ  ของบรษัิทไปเป็นหลกัประกนั
หนีด้งักลา่วทัง้ที่ตอ้งจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบรษัิท ตลอด
จนถึงการเขา้ท านิติกรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกบัส่วนราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิ
ต่าง ๆ ของบริษัท และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้
ก าหนดไว ้และ/หรือตามตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด และ/หรอื กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(13) มีอ านาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท ซึ่งการ
ด าเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท 

(14) ก ากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืน
กฎหมายตอ่คณะกรรมการบรหิารอยา่งทนัทว่งที และในกรณีที่เหตกุารณด์งักลา่วมีผลกระทบที่มีสาระส าคญั 
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแกไ้ขภายในระยะเวลาอนั
สมควร  

(15) รายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ า และใหร้ายงานเรือ่งอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควร
ที่จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ มติหรือการด าเนินการใด ๆ ที่ส  าคญัที่อยู่ภายใตข้อบเขต
หนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารตอ่คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป 

(16) คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักลา่ว มี
อ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรือการมอบ
อ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเรื่อง
ดงักลา่ว โดยเรื่องดงักลา่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่
กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป เวน้แต่ธุรกรรมดงักลา่วเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการท า
รายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 
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(17) ด าเนินการใดๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิท 
(18) ประเมินผลการท างานของประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้ง

ประเมินผลการท างานของกรรมการบรหิารรายบคุคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่
ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในดา้นตา่งๆได  ้

(19) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรฉบับนี ้โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎบตัรเพื่อน าผลที่ไดร้บัจากการประเมินผลดงักล่าวมา
พิจารณาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของตนตอ่ไป 

9.2.5)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(1) พิจารณาและระบคุวามเสีย่งที่ส  าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากสภาพแวดลอ้มทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รพรอ้มวิเคราะหแ์ละประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงและผลกระทบ
ตา่ง ๆ เทียบกบัระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และจดัล าดบัความเสีย่ง โดยพิจารณาทัง้ปัจจยั
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้เช่น ความเสี่ยง
ดา้นการลงทนุ ดา้นการประกอบธุรกิจ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบตัิการ 
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบตลอดจนความเสีย่งที่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงของ
บริษัท เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบริหารความเสี่ยงดงักลา่วใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิท ใหเ้หมาะสมและมีประสทิธิภาพ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา 

(2) ก าหนดนโยบายแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์และเปา้หมายธุรกิจน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท 

(3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบ้ริษัทและ
บริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์รและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาจัดตัง้หน่วยงาน เพื่อท าหนา้ที่รบัผิดชอบในการจัดการ
บริหารความเสี่ยงขึน้ในทุกสายงานหรือฝ่ายงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุ รกิจหลกั ตามความเหมาะสม
เพื่อใหห้น่วยงานดงักล่าวด าเนินการ ติดตาม และรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบถึงการ
ปฏิบตัิตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้มีอ านาจเชิญพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่
เก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุ หรอื สง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

(4) วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดบัความ
เสีย่งขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(5) ประเมินความเพียงพอของกลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งและประสทิธิภาพของการบรหิารความเสีย่ง เพื่อดูแล
ระดบัความเสีย่งขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(6) ติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหนา้ในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่ตอ้งค าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทั้งนีต้ ้องมีรายงานให้
คณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 

(7) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็ โดยมุง่เนน้การค านงึถึงความเสีย่งในแต่
ละปัจจัยเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนา้ที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร อีกทัง้ปรบัปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลด
ความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่องใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
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(8) พิจารณารายงานความเสีย่งจากหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบในการจดัการบรหิารความเสีย่งเพื่อติดตามความเสีย่ง
ที่ส  าคญัในระดบัองคก์ร รวมถึงใหข้อ้คิดเห็นในความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ แนวทางการก าหนดมาตรการควบคมุ 
หรอืแผนการจดัการความเสีย่ง เพื่อใหม้ั่นใจวา่กลุม่บรษัิทมีการจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

(9) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับขอ้มลูความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส  าคญั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าไปประกอบการพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่น
อยา่งสมเหตสุมผลวา่บรษัิท มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้มีการน า
ระบบบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม และมีการปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์ร 

(10) รายงานผลการประเมินความเสีย่ง และผลการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็น
ประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บรษัิท คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

(11) ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ปลกูฝังวฒันธรรมดา้นการบริหารความเสี่ยงแก่ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานในบริษัท
และบรษัิทยอ่ยโดยสม ่าเสมอ 

(12) ทบทวนความเพียงพอ ความมีประสทิธิภาพของมาตรการในการจดัการกบัความเสี่ยงว่าสามารถจดัการหรือ
รบัมือไดอ้ย่างทนัท่วงที เพื่อดแูลระดบัความเสี่ยงขององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัที่ เหมาะสมควบคมุ ก ากบั ดแูล
การปฏิบตัิงานของหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบในการจดัการบรหิารความเสีย่งของสายงานตา่งๆ 

(13) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

(14) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นชอบดว้ย 
(15) กรรมการบรหิารความเสี่ยงตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีสว่นไดเ้สียในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ไม่

วา่โดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 

9.2.6)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบรรษัทภบิาล 
(1) เสนอและทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 
(2) พฒันาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 
(3) ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(4) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย อนัเก่ียวเนื่องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(5) รายงานผลการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
(6) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
(7) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาลอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9.2.7)  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ (Board of Director)  
(1) สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยที่ไมไ่ดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบังานปกติของบรษัิท 
(2) ก ากบั ดแูล ติดตาม การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทใหม้ีประสทิธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร 
(3) ก าหนดระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษัิทรว่มกบัฝ่ายบรหิาร โดยมีกรรมการอิสระคนหนึง่รว่ม

พิจารณาก าหนดวาระการประชมุดว้ย 
(4) ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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(5) สนบัสนนุใหก้รรมการบรษัิททกุคนมีสว่นรว่มในการประชมุอยา่งมีอิสระ และเต็มที่ 
(6) สง่เสรมิ ดแูล ใหก้รรมการบริษัทยึดถือ ปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษัิท ตามกฎหมาย ตามขอ้บงัคบับรษัิท และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนรบัผิดชอบต่อผูถื้อ
หุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

9.2.8)  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานบริษัท (President)  
(1) ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์และแผนธุรกิจ และงบประมาณรว่มกบัคณะกรรมการบรษัิท  
(2) ก ากับดูแลการปฏิบัติหนา้ที่ของฝ่ายจัดการเพื่อประโยชนข์องบริษัทและใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์

วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(3) สื่อสารกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตาม
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่คณะกรรมการก าหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยทุธท์างธุรกิจที่
ไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหฝ่้ายจดัการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบรหิารจดัการ 

(4) ก ากบัดแูลภาพรวมของการบรหิารจดัการดา้นการเงิน การตลาด ทรพัยากรบคุคล ระบบควบคมุภายใน และ
ดา้นการปฏิบตัิงานอื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท 
ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบรษัิท   

(5) สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัท รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายใน
องคก์ร 

(6) ก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารทกุท่านมีสว่นรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มี
จรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(7) พัฒนาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ
ตอ่เนื่องเพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยทุธข์องบรษัิท 

(8) เป็นตวัแทนของบรษัิท ในการติดตอ่สือ่สารกบัผูถื้อหุน้ และสนบัสนนุคณะกรรมการในการจดัใหม้ีช่องทางใน
การสื่อสารกับผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเป็นมาตรฐานและ
โปรง่ใส 

(9) เป็นตวัแทนของบริษัท ในการประชาสมัพนัธ์องคก์รต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสรา้ง
เครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณท์ี่ดีขององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิท 
(11) ประธานบรษัิท ไมส่ามารถเขา้ประชมุหรอือนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่ไดน้ิยาม

ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สยีหรอือาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด
กบับรษัิท หรอืบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้
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(12) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์รวมตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

9.2.9)   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บรษัิท มีนโยบายจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ 

คณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะ และกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินตาม
แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1/ รวมถึงจดัใหม้ีการประเมินผล
งานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) เพื่อน ามาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้
และองคก์รสงูสดุ ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการ และผลการประเมิน ดงันี  ้
1/ (https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/PublishingImages/Pages/RulesRegulation/Manual/board_self_assessment_v2.pdf) 

(1)  กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ 
กรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินผลงานประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) 
1.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ทบทวนแบบประเมินฯ ใหม้ีความถกูตอ้ง ครบถว้น  
1.2  เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน สง่แบบประเมินใหก้บัคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) 
1.3  เลขานกุารคณะกรรมการแตล่ะชดุ จดัท าผลสรุปการประเมินฯ และรายงานผลการประเมินตอ่

คณะกรรมการแตล่ะชดุ 

(2)  ผลประเมินคณะกรรมการปี 2563 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ล าดบั คณะกรรมการ 
คะแนนเฉลีย่การประเมนิ

รายคณะ 

คะแนนเฉลีย่การ

ประเมนิรายบุคคล 

1 คณะกรรมการบรษิทั 3.79 3.91 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ 3.90 3.98 

3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3.62 3.70 

4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3.93 3.97 

5 คณะกรรมการบรหิาร 3.94 3.86 

6 คณะกรรมการก ากบัดลูกจิการและบรรษทัภบิาล* - - 

7 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร - 3.96 
ทัง้นี้ คณะกรรมการก ากบัดลูกจิการและบรรษทัภบิาล* เพิง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่

5/2563 ทีป่ระชุมเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 จงึยงัไมม่กีารท าประเมนิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
ผลการประเมนิตามทีป่รากฎขา้งตน้ จะเปิดเผยสู่สาธารณชนตามขอ้ก าหนดต่อไป 

 
9.2.10)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ และรบัทราบถึงบทบาท ความรบัผิดชอบของกรรมการ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในภาพรวมการ



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
101 

ประกอบธุรกิจ และการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิท โครงสรา้งการลงทนุ โครงสรา้งองคก์ร แนวทางปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัทตลอดจนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง  ๆ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงาน ซึ่งในปี 2563 มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน คือ นายธนา เธียรอจัฉริยะ เมื่อวนัที่ 24 
ธนัวาคม 2563  

9.2.11) การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม 

1 ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา 
ประธาน
กรรมการ 

 สมัมนา TQM - Time to Fly ระหวา่งวนัท่ี 
15-17 พฤศจิกายน 2563 และระหวา่ง
วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2563 

 2morrow Scaler 2020 สถาบนั 
Stock2morrow 

2 นายมารุต สมิะเสถียร กรรมการอิสระ 
 หลกัสตูร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุน่ท่ี 38/2020 (IOD) 

3 ดร.รชันีพร พคุยาภรณ ์ กรรมการอิสระ 
 หลกัสตูร Financial Statements for 

Directors (FSD)  รุน่ท่ี 43/2020 (IOD) 

4 นางสาวสวุภา เจรญิยิง่ กรรมการอิสระ 
 หลกัสตูร Digital Leadership Bootcamp 

รุน่ท่ี 2 สถาบนั Skooldio  

5 ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ 

 สมัมนา TQM - Time to Fly ระหวา่งวนัท่ี 
15-17 พฤศจิกายน 2563 และระหวา่ง
วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2563 

 หลกัสตูร Digital Transformation for 
CEO # 2 จดัโดยหนงัสอืพิมพก์รุงเทพ
ธุรกิจ หนงัสอืพิมพฐ์านเศรษฐกิจ และ
บรษัิท เอ็มเอฟอีซี จ ากดั (มหาชน) 

 หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู (Super วปส.) รุน่ท่ี 1 ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

6 นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ ์ กรรมการ 
 สมัมนา TQM - Time to Fly ระหวา่งวนัท่ี 

15-17 พฤศจิกายน 2563 และระหวา่ง
วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2563 

7 นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 
 สมัมนา TQM - Time to Fly ระหวา่งวนัท่ี 

15-17 พฤศจิกายน 2563 และระหวา่ง
วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2563 
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ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม 

8 นายอ าพน อน้เอี่ยม กรรมการ 
 สมัมนา TQM - Time to Fly ระหวา่งวนัท่ี 

15-17 พฤศจิกายน 2563 และระหวา่ง
วนัท่ี 19-21 ธนัวาคม 2563 

 
9.2.12)  จรรยาบรรณของบุคลากร (Code of Conduct) 

จรรยาบรรณของบุคลากร หมายถึง ขอ้ก าหนดมาตรฐานของความดีงาม สิ่งที่ควรประพฤติ พฤติกรรม
โดยรวมที่เหมาะสมและสงัคมยอมรบั ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทุกคนทุกฝ่ายพึงมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบประพฤติปฏิบตัิ
ตาม เพื่อการอยูร่ว่มกนัในองคก์ารอยา่งมีความสขุ 

(1)  วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อเป็นกรอบของความประพฤติ พฤติกรรม ที่เจา้ของ ผูบ้ริหารทุกระดบัตลอดจนพนกังานทุกคน

ตอ้งยดึถือและปฏิบตัิตามเสมอ 
2) เพื่อเตือนใหต้ระหนกัถึง คา่นิยม วฒันธรรม ขององคก์ารที่พนกังานตอ้งรู ้เขา้ใจและแสดงออกผ่าน

พฤติกรรมของแตล่ะคน 
3) เพื่อเป็นเครือ่งมือในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารกบัลกูคา้ คูค่า้ พนัธมิตร ผูม้าติดต่อรวม

ตลอดถึงสงัคม ชมุชนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสขุ 

(2) จรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อการบริหารจัดการ ด าเนินการของบริษัท เพื่อใหก้าร
ประกอบธุรกิจมีความส าเร็จ มีผลก าไร โดยยึดตามกรอบของแนวทางในการด าเนินการทางธุรกิจ ค่านิยม
องคก์าร วิสยัทศัน ์เพื่อใหอ้งคก์ารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคลอ้งกับมาตรฐานของคปภ. ธรรมาภิ
บาล ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (และที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต้องรับผิดชอบต่อธุรกิจ
นายหนา้ประกนัภยั ผูถื้อหุน้ คูค่า้ คูส่ญัญา พนัธมิตรทางธุรกิจตลอดจนพนกังานทกุคน สรา้งความ
มั่นใจว่า จะบริหารดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใส เป็นธรรม ไม่เอารดั เอาเปรียบ สง่เสริมภาพลกัษณ์
องคก์ารใหเ้ป็นท่ียอมรบัในธุรกิจ สงัคมประเทศชาติ 

2) คณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู ตอ้งยอมรบัในการแข่งขนัใน
ธุรกิจพรอ้มต่อสูท้างธุรกิจอย่างมืออาชีพดว้ยความเป็นธรรม ไม่ฉกฉวยโอกาส ไม่เอาเปรียบคู่
แขง่ขนั ไมล่ะเมิดสทิธิสว่นบคุคล ไมแ่สวงหาขอ้มลูความลบัทางธุรกิจดว้ยวิธีไมส่จุรติ 

3) คณะกรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู ตอ้งใหก้ารสนบัสนนุ สง่เสริม 
นโยบายภาครฐั โดยใหค้วามเคารพต่อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง สรา้ง ประสานและรกัษาความสมัพนัธ์
กบัหนว่ยงาน  บคุคลทางภาครฐัที่เก่ียวขอ้งกบัทางธุรกิจ  รว่มมือในการใหข้อ้มลูตามที่ไดร้บัค ารอ้ง
ขอ ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี 

4) คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต้องแสดงออกซึ่งความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม ช่วยกนัรกัษาสภาพแวดลอ้ม การใชพ้ลงังาน ลดมลภาวะ  
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5) คณะกรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้ริหารระดบัสงู ตอ้งรบัผิดชอบต่อบคุลากรทกุ
คน ใหป้ฏิบตัิงานดว้ยความสขุ มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวสัดิการพอเพียงแก่อตัภาพ ไดร้บัการ
ปฏิบตัิ ปกครองดว้ยความเป็นธรรม ยตุิธรรม ปราศจากอคติ ไดร้บัการอบรมพฒันาความรู ้ทกัษะที่
เป็นประโยชนต์อ่การท างาน  มีโอกาสเติบโตกา้วหนา้ 

(3)  จรรยาบรรณของพนกังาน 
1) พนกังานตอ้งประพฤติ ปฏิบตัิตามกรอบของจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั 
2) พนกังานตอ้งเคารพ เช่ือฟัง ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิาร ผูม้ีอาวโุสกวา่ ทัง้ในระหวา่งการปฏิบตัิงานและ

หรอืนอกเวลาปฏิบตัิงาน 
3) พนักงานตอ้งรกัษากฎระเบียบวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครดั เคารพต่อกฎหมาย กระท าตัวเป็น

พลเมืองดีของชมุชน สงัคมและประเทศชาติ 
4) พนักงานตอ้งรกัษาสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เพื่อนร่วมงาน รักษาปกป้องข้อมูล

ความลบัทางธุรกิจหรอืลกูคา้ คูค่า้ ท่ีตนมีโอกาสไดร้บัทราบ เพราะหนา้ที่การงาน ไม่น าเอาขอ้มลูที่
ไดม้าโดยมิชอบมาแจง้แก่บริษัท เพื่อหวงัประโยชนท์างหนา้ที่การงานหรือน าขอ้มูลของบริษัท ไป
แจง้แก่บคุคลภายนอก ไมว่า่จะมีผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตาม 

5) พนกังานตอ้งไมก่ระท าใดๆ ที่จะเป็นการแสวงหาประโยชน ์เพื่อสว่นตนหรือเพื่อหนา้ที่การงานโดยมิ
ชอบ แมก้ารกระท านัน้จะท าใหบ้รษัิท ไดเ้ปรยีบก็ตาม 

6) พนกังานตอ้งไมท่ าธุรกิจที่เขา้ขา่ยลกัษณะเดียวกนัหรอืเป็นการแขง่ขนักบับรษัิท เป็นอนัขาด ถือเป็น
การขดัแยง้กนัทางผลประโยชนห์รอืผลประโยชนท์บัซอ้น 

7) ใหถื้อว่าจรรยาบรรณนี ้เป็นส่วนหนึ่งของวินยัพนกังาน ที่อาจมีโทษไดต้ามระเบียบวินยัและการ
ลงโทษที่ก าหนดไว ้

(4)  การรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ 

ผูบ้งัคบับัญชาหรือพนกังานคนใด พบเห็นไดร้บัทราบถึงพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อน
ร่วมงานที่น่าจะขัดหรือแยง้กับจรรยาบรรณ ตอ้งรีบรายงานให ้ “ผูร้ ักษาจรรยาบรรณ” (Compliance  
Officer) ทราบทนัที พรอ้มทัง้มอบหลกัฐาน เอกสารที่เป็นเครื่องยืนยนัประกอบการรายงานดว้ย (หากมี) 
ผูร้กัษาจรรยาบรรณ ตอ้งด าเนินการสบืสวน สอบสวน หาขอ้เท็จจรงิโดยมิชกัชา้  ทัง้นีห้ากมีความจ าเป็นใหข้อ
ความรว่มมือกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคลได ้

เมื่อไดข้อ้มลูเพียงพอตอ่การพิจารณาตดัสนิใจ ใหน้ าเสนอรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
โดยประกอบกบัค าชีแ้จงมลูพฤติกรรม ความผิดตอ่จรรยาบรรณและค าเสนอแนะส าหรบัการด าเนินการในขัน้
ตอ่ไปใหม้ีการบนัทกึรายงานกรณีดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษร และน าส าเนาเก็บไวใ้นแฟ้มประวตัิพนกังาน
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละแนวปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยตระหนกัถึงความส าคญัของสทิธิผูถื้อหุน้และความรบัผิดชอบที่มีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ของบริษัท การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใส ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทมีการด าเนินกิจการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยในปี 2563 
บรษัิทไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้
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 การประเมินผลจากการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียน ประจ าปี 2563  
ระดบั “ดีเลศิ”  

 

 การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย ไดค้ะแนนรอ้ยละ 95 

ส าหรบัสว่นท่ียงัไมไ่ดป้ฏิบตัิ บรษัิทไดด้  าเนินการและและมีมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อที่ยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 
1. ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
และดูแลใหม้ั่นใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทเอือ้ต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมี
การแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุม
คณะกรรมการ เพื่อสง่เสริมใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิท
จดทะเบียน 

2. ก าหนดใหก้รรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสงูแจ้งต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่
ก ร รมกา รมอบหมาย
เก่ียวกับการซื ้อขายหุ้น
ของบริษัทตนเองอย่าง
นอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ ก่อน
ท าการซือ้ขาย  

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในเพิ่มเติม โดยการ
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสาย
งานบญัชีหรอืการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรอืเทียบเทา่ของบริษัทที่ไดร้บั
ทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มูลค่าหลักทรพัย์ ต้องงดท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา
ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและ
สถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ โดย
บริษัทจะแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือ
เทียบเทา่ของบริษัทและผูส้อบบญัชีของบริษัท งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ ( 30) วัน
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 
ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น  

 
9.3  การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1)  การสรรหากรรมการของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อใหท้ าหนา้ที่สรรหา

กรรมการ ทัง้นี ้การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดอยู่ใน
ขอ้บงัคบัของบรษัิท โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
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(1) คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมค่วรเกิน 12 คน และกรรมการไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2) คณะกรรมการบรษัิทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

(3) กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์กฎหมายและกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มีสทิธิแตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
4.1   ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
4.2   ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ก็ได ้ 

4.3   บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีพงึมี ใหเ้ลอืกโดยวิธีจบัสลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีพงึมี  

(5) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหนง่  ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 
ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็น
บรษัิทมหาชนจ ากดันัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
นานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

(6) นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้จากต าแหนง่เมื่อ 
6.1 ตาย 
6.2  ลาออก 
6.3  ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
6.4  ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6.5  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
(7) ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน  และพ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการในคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

(8) กรรมการบรษัิทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
เป็นรายบคุคลปีละ 1 ครัง้ 
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9.3.2)  การสรรหากรรมการอิสระ 
บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 

ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรอืของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอานาจควบคมุของบริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 

(4) ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือของผู้
มีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า เป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของ บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่น
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน   
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(7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา
ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการ

บรษัิท โดยกรรมการอิสระแตล่ะทา่นสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระติดตอ่กนัไดส้งูสดุไมเ่กิน 9 ปี  

9.3.3) หลักเกณฑท์ั่วไปส าหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยต่าง ๆ ของบริษัท  
องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 
1. กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบรษัิท 
2. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท  
3. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามเขา้ใจและมี

ประสบการณด์า้นการบญัชีหรอืการเงินเพียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเ ช่ือถือของงบ
การเงินไดอ้ย่างนอ้ย 1 คน โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดบุคคลท าหนา้ที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ
ก าหนดใหท้ าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ 
1. ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน หรือควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ยกเวน้คณะกรรมการบรหิาร 
ใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษัิทของบรษัิท เห็นสมควร 

2. มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความช านาญเหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ตอ้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่

ผูบ้ริหาร ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผูบ้ริหาร จะเป็นส่วนนอ้ยของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ และไม่มีส่วนร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของประธานบริษัท และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

9.3.4)  หลักเกณฑท์ั่วไปส าหรับการแต่งตั้งประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
ในการสรรหาประธานบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

จะท าการคดัเลอืกบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถและคณุสมบตัิครบถว้น รวมทัง้ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เหมาะสมกบัต าแหน่ง  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิตอ่ไป 

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรายรองลงมา ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมของบุคลากรที่มี
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ประสบการณแ์ละความรูค้วามสามารถในการบรหิารงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด ารงต าแหนง่ผูบ้ริหารระดับสงู
ในแตล่ะสายงาน ตามอ านาจที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการ (Delegation of Authority) 

9.4  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ฝ่ายจดัการจึง
เสนอใหค้ณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) พิจารณาอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลและการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์( “คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”) และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใหบ้รษัิท มีกลไกก ากบัดแูลบรษัิทยอ่ยและบรษัิท
ร่วมทัง้ทางตรงและทางออ้ม และสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการ
บรหิารงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ในการนี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารซึ่งเป็นผูม้ีอ  านาจในการออกค าสั่ง
หรอืประกาศเก่ียวกบันโยบายของบรษัิท ตามอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ (Delegation of Authority) จะพิจารณาจดัท าและบงัคบัใช้
นโยบายของบรษัิท เก่ียวกบัการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มของบรษัิท ตามที่เห็นสมควรตอ่ไป 

ในการนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทรว่ม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 24
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (ตามที่ไดม้ีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกจ. 17/2551 เรือ่ง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

9.4.1)  หากมิได้ก าหนดในข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) 
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท 
(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มอย่างนอ้ยตามสดัสว่น

การถือหุน้ของบรษัิท ในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มดงักลา่ว 
เวน้แต่นโยบายฉบบันีห้รือคณะกรรมการของบริษัท จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารที่ บริษัท แต่งตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทรว่มในเรื่องที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมไดต้ามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิท และบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม (แลว้แตก่รณี) 

อนึ่ง กรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอช่ือตอ้งเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ใ น
ระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ (White List) และมีคณุสมบตัิ บทบาท 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความนา่ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุน้เพิ่มทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน และ/หรือ
ทนุช าระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือการด าเนินการอื่นใดอนั
จะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัท ในที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ เวน้แต่
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เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ าปีของบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท
แลว้ 

(ค) การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบรษัิทยอ่ย 
(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส าคญัตามขอ้ 9.4.2.5 ซึ่งตอ้ง

ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
(จ) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท ทัง้หมด เวน้แต่เป็น

กรณีที่ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ (Delegation of Authority) 
(ฉ) การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยซึง่เป็นบรษัิทตา่งประเทศ เฉพาะกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไม่ไดอ้ยู่ใน

สงักัดส านกังานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้อบ
บญัชีของ บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย
จะตอ้งสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครอืขา่ยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

รายการตัง้แตข่อ้ (ช) ถึงขอ้ (ญ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือวา่มีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัท แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้กรรมการรายดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เก่ียวกับเรื่องดงักลา่ว
เสยีก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบรษัิทยอ่ยจะเขา้ท ารายการเปรยีบเทียบกบัลกัษณะ และ/
หรอืขนาดของบรษัิท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรือ่ง การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืเรือ่ง การ
ไดม้าจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ (แลว้แตก่รณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิ
จากคณะกรรมการของบรษัิท ซึง่รายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(ช) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่
เก่ียวกบัการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทยอ่ยซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความเสียหายแก่
บรษัิทยอ่ย 

(2) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทยอ่ยทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(3) การซือ้หรอืการรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทยอ่ย 
(4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทยอ่ย หรอืการรวมกิจการของบรษัิทยอ่ย
กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(5) การเช่า หรอืใหเ้ช่าซือ้กิจการหรอืทรพัยส์นิของบรษัิทยอ่ยทัง้หมดหรอืสว่นท่ีมีสาระส าคญั 
(ซ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหส้ินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยใหต้อ้งรบัภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจ านวนที่มี
นยัส  าคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบรษัิทยอ่ย เวน้แตเ่ป็นการกูย้ืมเงินระหวา่งบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

(ฌ) การเลกิกิจการของบรษัิทยอ่ย 
(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

นยัส าคญั 
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9.4.2)  กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้นของ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 
(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่

เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการท่ีบรษัิทยอ่ยเขา้ท ารายการเปรยีบเทียบกบัลกัษณะ และ/หรอืขนาดของบรษัิท (โดยน าหลกัเกณฑก์าร
ค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรือ่ง การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืเรือ่ง การไดม้าจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ิน 
(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิท 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุน้เพิ่มทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน และ/หรือ
ทนุช าระแลว้ของบรษัิทยอ่ยซึง่ไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือการด าเนินการอื่นใดเป็น
ผลใหส้ดัสว่นการใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนของบรษัิท ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท
ยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่สดัสว่นที่ก าหนดในกฎหมายซึ่งใชบ้งัคบักบับริษัทย่อยอนัมีผลท า
ใหบ้รษัิทไมม่ีอ  านาจควบคมุบรษัิทยอ่ยนัน้ ทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษัท และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (โดยน า
หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) 

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น
เปรยีบเทียบกบัขนาดของบรษัิท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรือ่ง การไดม้าหรอืจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรพัยม์าบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์้องไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิท 

(ง) รายการอื่นใดที่ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการท่ีบรษัิทยอ่ยเขา้ท ารายการเปรยีบเทียบกบัขนาด
ของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑท์ี่การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรือ่ง การไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัย์
มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทยอ่ยที่สง่ผลกระทบต่อสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิทยอ่ย หรอืการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ 

9.4.3)  คณะกรรมการของบริษัท จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่
เสนอชื่อหรือแต่งตั้ง โดยบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและ
นโยบายของบริษัท 

9.4.4)  คณะกรรมการของบริษัท ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเน่ือง 
และติดตามให้บริษัทยอ่ยเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลด าเนินการ การท ารายการที่เกี่ยวโยง
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กันและ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท และการ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทยอ่ยและบริษัท
ร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์(แล้วแต่กรณี) 

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านของบริษัทย่อยทัง้หมดไดล้งนามรบัทราบนโยบายการก ากับดูแลและ
บรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัและบรษัิทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั เพื่อถือปฏิบตัิตามแลว้ 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษัิทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษัิท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายตา่ง ๆ  เก่ียวกบัหนา้ที่ท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรพัย์
ของตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตาม
มาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลกัทรพัย ์และมีหนา้ที่ตอ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยต์อ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ
ถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  บรษัิท ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่
สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

บรษัิทมีการก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชนส์ว่นตน ซึ่งเริ่มตัง้แต่การตกัเตือน
เป็นหนงัสอื ตดัคา่จา้ง พกังานชั่วคราวโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ทัง้นีก้ารลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า
และความรา้ยแรงของความผิดนัน้ ๆ 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

9.6.1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
บริษัท ไดก้ าหนดค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีส าหรบัรอบปี 2563  เป็นจ านวนทัง้สิน้  5,858,500 บาท (หา้ลา้น

แปดแสนหา้หมื่นแปดพนัหา้รอ้ยบาท) ส าหรบัค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และค่าสอบ
บญัชีของงบการเงินของบรษัิทยอ่ย  
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ทัง้นีบ้คุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดัขา้งตน้ไม่เป็นบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท และบรษิทยัอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9.6.2)  ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 
บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนแก่ บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 

100,570 บาท (หนึง่แสนหา้รอ้ยเจ็ดสบิบาท) ซึง่เป็นคา่บรกิารตรวจสอบการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ คา่บรกิาร 
จดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารและคา่ใชจ้่ายเรยีกเก็บอื่นๆ ของผูส้อบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
   

 

 
113 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายความยั่งยนืด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล 

บรษัิทตระหนกัดีถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบและค านงึถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ พนกังาน คู่
คา้ สงัคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพฒันาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยผนวกเป้าหมายดา้นการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนกับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของบรษัิทท่ีเนน้สรา้งดลุยภาพระหวา่งการพฒันาและการเติบโตของบรษัิท การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบรหิารความเสี่ยง 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการสรา้งคณุค่ารว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย ทัง้นี ้บริษัทจึงก าหนดกรอบการบริหารจัดการให้
เป็นแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการด าเนินงาน ดงันี ้

1)  ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูถื้อ
หุน้ เพื่อสรา้งและรกัษาผลประกอบการท่ีดี สรา้งความมั่นคง และความยั่งยืนดา้นการเงินใหก้บับรษัิท 

2)  มุง่มั่นในการพฒันาดา้นระบบและการบรกิารท่ีดี เพื่อตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ มุ่งเนน้การบริหาร
จดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

3)  พฒันากลยทุธก์ารเติบโตอย่างมีคณุภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการห่วงโซ่อปุทาน และ
การบรหิารจดัการภายในท่ีดี สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตภ้าวะการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

4)  บริหารจัดการทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน ใหค้วามส าคญักับการใชแ้ละดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มในตลอด
กระบวนการของการด าเนินธุรกิจ โดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเ้พื่อปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5)  สง่เสรมิการปลกูจิตส านกึในเรือ่งการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังาน เปิดโอกาสใหพ้นกังาน รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สีย
มีสว่นรว่มในการจดัการและดแูลสิง่แวดลอ้ม  

6)  ด าเนินกิจการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ผ่านกิจกรรมที่จัดท าขึน้อย่างมีประสิทธิผลสงูสดุ และน าไปสูก่ารอยู่
รว่มกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ ควบคูก่บัการสรา้งมลูคา่เพิ่ม (Value Creation) ใหแ้ก่ธุรกิจไปพรอ้มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุภาคสว่น เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

7)  ใหค้วามส าคญัในการดแูลพนกังาน พฒันาศกัยภาพของพนกังาน เสรมิสรา้งศกัยภาพทนุมนษุย ์เพื่อรองรบักบักลยทุธ์
ของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 

8)  สง่เสรมิ และพฒันาดา้นบรหิารจดัการโดยใชห้ลกัปรชัญาแนวคิด “ธุรกิจยั่งยืน (RINEN)”  
9)  จดักิจกรรมในการสรา้งการมีสว่นรว่ม และรว่มมือกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นเพื่อก าหนดแนวทางพฒันาความยั่งยืน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 

 บริษัทไดเ้ปิดเผยการด าเนินงานที่แสดงถึงการพฒันาอย่างยั่งยืนและความความรบัผิดชอบต่อสงัคมไวใ้น “รายงานการ
พัฒนาอยา่งยั่งยนืและความรับผิดชอบต่อสังคม” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บรษัิทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ดีและถือเป็นหนา้ที่ที่
ส  าคญัที่จะตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า บริษัทไดม้ีระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพียงพอในการบรหิารงานใหบ้รรลเุปา้หมาย วตัถปุระสงค ์กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

11.1   บริษัทไดจ้ัดโครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทเติบโตไดอ้ย่าง
ยั่งยืนและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจในการใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้ 
โยกยา้ย และเลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2 วนัที่ 13 
พฤษภาคม 2563  บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้หนว่ยงานภายนอก บรษัิทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมิน
การควบคมุภายในของบริษัท โดยบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด ไดม้อบหมายใหน้างสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี ด ารง
ต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาประวัติการท างาน การศึกษาและการฝึกอบรม
ของนางสาวศมจรีย ์แก้วขอมดีแลว้ มีความเห็นชอบว่ามีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินระบบ
ควบคมุภายในของบรษัิทไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ   

ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิการท างาน การศึกษาและการฝึกอบรมของ นางสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี ตามเอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน   

11.2   จากผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ตามรายการตรวจสอบครัง้ที่ 1-3/2563 ตัง้แต่วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 – 4 มกราคม 
2564 มีรายละเอียดเรือ่งที่ตรวจสอบ ดงันี ้ 
วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบภายใน 

 เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นตอ่ความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสทิธิผลของการควบคมุการด าเนินงาน 
 กระบวนการบรหิารงาน ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกระบวนการควบคมุรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 กระบวนการขายประกนัใหแ้ก่ลกูคา้ และการช าระเบีย้ประกนั 
 การบรหิารงานบคุคลและการพฒันาบคุลากร 

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
1.  การขายประกนัใหแ้ก่ลกูคา้และการช าระเบีย้ประกนั  

 การจดัท าเอกสารชดุ (ใบค าขอ (Cover Note) และ พ.ร.บ.) ใหแ้ก่ลกูคา้ 
 การจดัเก็บเงินงวดแรกและการตรวจสภาพรถยนต ์
 การติดตามการจดัเก็บเงินคา่กรมธรรมจ์ากลกูคา้ใหค้รบถว้นและทนัตามระยะเวลาที่กรมธรรมก์ าหนด 
 การติดตามกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกนัภยัและการจดัสง่กรมธรรมใ์หแ้ก่ลกูคา้ 
 การด าเนินการกบัลกูหนี ้กรณีคา่เบีย้ประกนัคา้งช าระเกินกวา่ระยะเวลาที่ก าหนด 
 การวา่จา้งพนกังานบรกิาร (Messenger) 

 2.  การบรหิารงานบคุคลและการพฒันาบคุลากร 
 การจดัท าแผนอตัราก าลงัพลประจ าปี และการน าเสนอใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามอนมุตัิ 
 การสรรหาและคดัเลอืกพนกังานไดต้รงตามคณุสมบตัิที่ก าหนดและทนัตอ่ความตอ้งการ 
 การจดัท า /ตอ่อายใุบอนญุาตตวัแทน /นายหนา้ประกนัวินาศภยั หรอืนายหนา้ประกนัชีวิต 
 การจดัท าแผนพฒันาพนกังานตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ การวดัผลการพฒันาพนกังานและการบนัทึกประวตัิ

การฝึกอบรม 
 การประเมินผลพนกังานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
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บริษัทที่ตรวจสอบ  
1. บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
3. บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
4. บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
5. บรษัิท ที เจ เอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรคเกอร ์จ ากดั 

ผลการตรวจสอบ 
การบริหารงาน การก ากบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกระบวนการควบคุมรายการที่เก่ียวโยงกัน การขายประกัน

ใหแ้ก่ลกูคา้ การช าระเบีย้ประกัน การเก็บเงิน การจดัส่งกรมธรรมใ์หแ้ก่ลกูคา้ รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการพฒันา
บคุลากรของบริษัทมีกระบวนการด าเนินการที่มีระบบการควบคมุในและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มี
การพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยผลการตรวจสอบภายในไมพ่บประเด็นขอ้บกพรอ่งที่เก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั  

 
ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่คณะกรรมการสามารถก ากบัดแูลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อช่วยจดัการการก ากบัดแูล ดงันี ้
1. จรรยาบรรณของบคุลากร  
2. นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  
3. นโยบายดา้นผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืการขดัแยง้ของผลประโยชน ์
4. นโยบายการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย์ การรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร ์และ

ขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัล าดบัชัน้ขอ้มลูของบรษัิท 
5. นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy)   
6. นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและการกระท าผิด (Whistle Blower Policy)   
7. นโยบายการรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษัิท 
8. นโยบายการลงทนุและก ากบัดแูลการด าเนินงานในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  
9. อ านาจอนมุตัิของกลุม่บรษัิท (Delegation of Authority) 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2563 

● การเช่าอาคารส านักงาน 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท อเีทอนอล 
โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด  
(“อเีทอนอล โกรท”) 

TQM Broker เชา่อาคาร
ส านกังานใหญแ่ละส านกังาน
สาขา จากอเีทอนอล โกรท 
(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 
(2) เงนิประกันการเชา่อาคาร 
- เงนิประกันความเสยีหายจากการ
เชา่อาคาร 
(3) คา่สาธารณูปโภค 
- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

 
 
 
 

71.68 
- 
 

17.37 
 

 
18.25 
1.17 

 
 
 
 

71.63 
- 
 

17.91 
 

 
17.12 
1.12 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น
ส านักงานใหญแ่ละส านักงาน
สาขา ในอัตราค่าเชา่ทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้ับราคาประเมนิ
โดยผูป้ระเมนิอสิระ เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิปกต ิทีม่คีวาม
จ าเป็นและสมเหตสุมผล 

บรษัิท อเีทอนอล 
โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด  
(“อเีทอนอล โกรท”) 

TQM Life เชา่อาคารส านกังาน
ใหญจ่ากอเีทอ 
นอล โกรท 
(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 
(2) เงนิประกันการเชา่อาคาร 
- เงนิประกันความเสยีหายจากการ
เชา่อาคาร 
(3) คา่สาธารณูปโภค 
- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

 
 
 
 

2.31 
- 
 

0.56 
 
                       

0.60 
0.04 

 
 
 
 

2.31 
- 
 

0.58 
 
                       

0.57 
0.04 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น
ส านักงานของบรษัิท ในอัตรา
คา่เชา่ทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้
กับราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิ
อสิระ เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกจิปกต ิทีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

บรษัิท อเีทอนอล 
โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด  
(“อเีทอนอล โกรท”) 

Casmatt เชา่อาคารส านกังาน
ใหญจ่าก 
อเีทอนอล โกรท 
(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 
(2) เงนิประกันการเชา่อาคาร 
- เงนิประกันความเสยีหายจากการ
เชา่อาคาร 
(3) คา่สาธารณูปโภค 
- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

 
 
 
 

2.34 
- 
 

0.57 
 
 

0.55 
0.04 

 
 
 
 

2.34 
- 
 

0.59 
 
 

0.56 
0.04 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น
ส านักงานของบรษัิท ในอัตรา
คา่เชา่ทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้
กับราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิ
อสิระ เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกจิปกต ิทีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

บรษัิท ดาราเดลี ่จ ากัด  
(“ดาราเดลี”่) 

TJN เชา่อาคารส านกังานใหญ่
จาก 
ดาราเดลี ่
(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 
(2) เงนิประกันการเชา่อาคาร 
- เงนิประกันความเสยีหายจากการ
เชา่อาคาร 
(3) คา่สาธารณูปโภค 
- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

 
 
 
 

0.1 
0.03 

 
- 
 
 

0.04 
0.01 

 
 
 
 

- 
- 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น
ส านักงานของบรษัิท ในอัตรา
คา่เชา่ทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้
กับราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิ
อสิระ เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกจิปกต ิทีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 
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● การจา่ยคา่โฆษณาและคา่สง่เสรมิการขาย 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท ดาราเดลี ่จ ากัด  
(“ดาราเดลี”่) 

1) บรษิทัฯ และ TQM Broker 
จา่ยคา่โฆษณาใหแ้กด่าราเดลี ่
บรษัิทฯ 
- คา่โฆษณา 
- คา่โฆษณาคา้งจ่าย 
TQM Broker 
- คา่โฆษณา 
- คา่โฆษณาคา้งจ่าย 
 

 
 
 

- 
- 
 

11.68                     
- 

 
 
 

0.07 
- 
 

6.33                     
0.25 

การซือ้สือ่โฆษณา
ประชาสัมพันธแ์ละการผลติสือ่
เป็นรายการสง่เสรมิการขายทีม่ี
ราคาใกลเ้คยีงกับราคาตลาด
หรอืมอีัตราก าไรสว่นตา่งที่
สามารถเทยีบเคยีงไดก้ับอัตรา
ตลาดทั่วไป และมเีงือ่นไข
การคา้ทั่วไป เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ มคีวาม
จ าเป็นและสมเหตสุมผล  

 2) TQM Broker จา่ยคา่
กจิกรรมสง่เสรมิการขาย
ภายในประเทศใหแ้ก ่ดาราเดลี ่
TQM Broker 
- คา่กจิกรรมสง่เสรมิการขาย
ภายในประเทศ 
- คา่กจิกรรมสง่เสรมิการขาย
ภายในประเทศคา้งจ่าย 
 

 
 
 
 

3.93 
 

- 
 
 

 
 
 
 

29.31 
 

8.41 
 
 

การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย
เป็นรายการทียั่งคงมตีอ่เนือ่งใน
อนาคต  ซึง่การจัดกจิกรรม
สง่เสรมิการขายเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่คีวาม
จ าเป็นและสมเหตสุมผล โดยมี
ราคาและเงือ่นไขทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้ับราคาตลาด 
หรอืมอีัตราก าไรสว่นตา่งที่
สามารถเทยีบเคยีงไดก้ับอัตรา
ตลาดทั่วไป  

บรษัิท ดาราเดลีท่ัวร ์จ ากัด  
(“ดาราเดลีท่ัวร”์) 

บรษิทัฯ และ TQM Broker จา่ย
คา่จดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย
และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใน
ประเทศ/ตา่งประเทศ ใหแ้ก่

ดาราเดลีท่วัร ์
บรษัิทฯ 
- คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใน
ประเทศ/ตา่งประเทศ 
- คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใน
ประเทศ/ตา่งประเทศคา้งจ่าย 
TQM Broker 
- คา่จัดกจิกรรมสง่เสรมิการ 
ขายและค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ในประเทศ/ตา่งประเทศ 
- คา่จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย
และคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใน
ประเทศ/ตา่งประเทศคา้งจ่าย 

 
 
 
 

 
 

0.23 
 

0.23 
 
 

2.86 
 
 

0.44 

 
 
 
 

 
 

0.82 
 

- 
 
 

6.23 
 
 

1.16 

การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย
เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกติ
ทีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล โดยมรีาคาและ

เงือ่นไขทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้
กับราคาตลาด หรอืมอีัตราก าไร
สว่นตา่งทีส่ามารถเทยีบเคยีง
ไดก้ับอัตราตลาดทั่วไป 

● รายการตรวจสอบอบุตัเิหตรุถยนต ์

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท บรลิเลีย่นท ์เซอร์
เวย ์จ ากัด  
(“บรลิเลีย่นท ์เซอรเ์วย”์) 

TQM Broker จา่ยคา่ตรวจสอบ
อบุตัเิหตใุหแ้ก ่
บรลิเลีย่นท ์เซอรเ์วย ์
- คา่ตรวจสอบอบัุตเิหต ุ
- คา่ตรวจสอบอบัุตเิหตคุา้งจ่าย 

 
 
 

0.21 
0.01 

 

 
 
 

0.25 
0.02 

การตรวจสอบอบัุตเิหตใุหก้ับ
ลกูคา้เป็นรายการสนับสนุน
ธุรกจิปกตทิีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้
กับราคาตลาด  
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● การจา่ยคา่บรกิารดแูล TQM MOBILE APPLICATION  

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท ทคีวิแอลด ีจ ากัด  
(“ทคีวิแอลด”ี) 

TQM Broker จา่ยคา่บรกิาร
ดแูล TQM MOBILE 
APPLICATION และออกแบบ
พฒันาระบบขอ้มลูใหแ้ก ่ทคีวิ
แอลด ี
- คา่บรกิาร 
- คา่บรกิารจ่ายลว่งหนา้ 

 
 
 
 

 
6.87 

- 

 
 
 
 
 

0.14 
0.03 

การใหบ้รกิารดูแลTQM 
MOBILE APPLICATIONและ
ออกแบบพัฒนาระบบขอ้มลูเป็น
รายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีไ่ม่
ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯเสยี
ผลประโยชน ์โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขเป็นไปตามทีร่ะบใุน
สัญญา 

● การใหบ้รกิารดแูลและรกัษาอปุกรณร์ะบบคอมพวิเตอร ์ 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท บรลิเลีย่นท ์เซอร์
เวย ์จ ากัด  
(“บรลิเลีย่นท ์เซอรเ์วย”์) 

Casmatt ใหบ้รกิารดแูลและ
รกัษาอปุกรณ์ระบบ
คอมพวิเตอรใ์หก้บับรลิเลีย่นท ์
เซอรเ์วย ์
- รายไดค้า่บรกิาร 
- รายไดค้า่บรกิารคา้งรับ 

 
 
 
 

0.14 
- 

 
 
 
 

0.12 
- 

การใหบ้รกิารดูแลและรักษา
อปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอรเ์ป็น
รายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีไ่ม่
ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯเสยี
ผลประโยชน ์โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขเป็นไปตามทีร่ะบใุน
สัญญา 

 
● คา่ฝึกอบรมบคุลากรของบรษิทัฯ  

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ TQM Broker จา่ยคา่ฝึกอบรม
แกม่หาวทิยาลยัศรปีทมุ 
- คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
- คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมคา้ง
จ่าย 

 
 
 

0.06 
- 

 
 
 

0.40 
- 

คา่ฝึกอบรมบคุลากรเป็นรายการ
ทีม่คีวามสมเหตสุมผล โดยมี
ราคาและเงือ่นไขการคา้ทั่วไป 

 
● รายการซือ้สนิคา้  

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท บวิตี ้ทเวน้ตีโ้ฟร ์

จ ากัด 
(“บวิตี ้ทเวน้ตีโ้ฟร”์) 

TQM Broker ซือ้สนิคา้จาก

บวิตี ้ทเวน้ตีโ้ฟร ์
- คา่ของขวัญและของรางวัล 
- เจา้หนีอ้ ืน่ 

 

 
0.29 

- 

 

 
- 
- 

รายการซือ้สนิคา้ดังกลา่วเป็น

รายการคา้ทีม่คีวาม
สมเหตสุมผล โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขการคา้ทั่วไป  

 
● รายการซือ้ทรพัยส์นิ 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท ทคีวิแอลด ีจ ากัด 
(“ทคีวิแอลด”ี) 
  

TQM Life จา่ยคา่ออกแบบ
จดัท าเว็บไซดแ์ละระบบจดัการ
นายหนา้ประกนัชวีติใหแ้ก ่ทคีวิ
แอลด ี
- คา่ออกแบบและจัดท าเว็บไซด์
(เฟสที ่1 เสร็จเรยีบรอ้ย)อยู่
ระหวา่งท าในเฟสที ่2 

- เจา้หนีอ้ ืน่ 
 

TQM Broker จา่ยคา่ออกแบบ

 
 
 
 

6.0 

 
 

- 
 
 

 
 
 
 

3.0 

 
 

- 
 
 

รายการค่าออกแบบจัดท าเว็บ
ไซดด์ังกลา่วเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกจิปกตทิีไ่มท่ าให ้
กลุม่บรษัิทฯเสยีผลประโยชน ์
โดยมรีาคาและเงือ่นไขเป็นไป

ตามทีร่ะบใุนสัญญา 
รายการค่าออกแบบจัดท า
แอปพลเิคชัน่ดังกลา่วเป็น
รายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิี่
ไมท่ าใหก้ลุม่บรษัิทฯเสยี
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บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

และจดัท าแอปพลเิคช ัน่ส าหรบั
ใหบ้รกิารและเสนอขายสนิคา้
ประกนัภยัใหแ้ก ่ทคีวิแอลด ี
- คา่ออกแบบและจัดท า
แอปพลเิคชัน่ระหวา่งท า 

- เจา้หนีอ้ ืน่ 

 
 
 

1.25 
 

- 

 
 
 

- 
 

- 

ผลประโยชน ์โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขเป็นไปตามทีร่ะบใุน
สัญญา 

 
● รายการขายทรพัยส์นิ 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท อเีทอนอล 
โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด  
(“อเีทอนอล โกรท”) 
 

TQM Broker ขายทรพัยส์นิ
(รถยนต)์ใหอ้เีทอนอลโกรท 
- คา่รถยนต ์
- ลกูหนีอ้ืน่ 

 
 

0.93 
- 

 
 

- 
- 

รายการขายทรัพยส์นิดังกลา่ว
เป็นรายการคา้ทีม่คีวาม
สมเหตสุมผล โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขการคา้ทั่วไป  

 
● เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขัดแยง้ 

ลักษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2562 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท ทคีวิแอลด ีจ ากัด 
(“ทคีวิแอลด”ี) 

TQM Broker ใหเ้งนิกูย้มืแกท่ ี
ควิแอลด ี

- เงนิใหกู้ย้มื 
- ดอกเบีย้รับ 
- ดอกเบีย้คา้งรับ 

 
 

9.60 
0.33 

- 

 
 

16.0 
0.14 

- 

เงนิใหกู้ย้มืดังกลา่วคดิอัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี เป็น

อัตราทีส่มเหตสุมผล โดยเป็น
อัตราทีส่งูกวา่อัตราดอกเบีย้เงนิ
ฝากประจ าทีบ่รษัิทพงึไดร้ับ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

ผูล้งทุนควรพิจารณางบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของบริษัทที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารฉบบันี ้ตามล าดบั เพื่อประกอบค าอธิบายและการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุม่บรษัิท และผูล้งทนุควร
อ่านหมายเหตปุระกอบงบการเงินในงบการเงินดงักลา่ว  ซึ่งประกอบไปดว้ยเกณฑก์ารจดัท างบการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม ่รายการปรบัปรุงงบการเงินปีก่อน และนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา  เวน้แต่จะระบไุว้
เป็นอยา่งอื่น  

13.1  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

ประจ างวด ผู้สอบบัญช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

ปี 2561 คณุรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5659   

จาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบ

การเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ปี 2562 คณุรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5659   

จาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบ

การเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ปี 2563 คณุรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5659   

จาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบ

การเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการ

ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

 

 

  

ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงนิรวมส าหรับปี 2561 – 2563 
  จากงบการเงินรวมของกลุม่บรษัิท สามารถสรุปขอ้มลูที่ใชว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงานไดด้งันี ้
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562   2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์
    

  
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

    
  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 848.3  22.2 959.4  22.5 1,107.1  22.4 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้       682.5  17.8 924.5 21.7 1,060.0 21.4 
รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอ่ื้น 598.3  15.6 672.5  15.8 715.1  14.4 
สว่นของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
6.4 

 
0.2 

 
6.4 

 
0.1 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 1,120.1  29.3 874.2  20.5 538.6 10.9 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 37.4 1.0 51.9 1.2 49.6 1.0 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,286.6 85.9 3,488.9 81.9 3,476.8 70.2 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 100.0 2.6 - - - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 1.0 0.0 2.9 0.1 2.1 - 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
9.6 

 
0.2 

 
3.1 

 
0.1 

สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 289.6 7.6 607.5 14.3 736.2 14.9 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย - - - - - - 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
เงินลงทนุในบรษัิทอ่ืน - - - - - - 
อาคารและอปุกรณ ์ 92.3  2.4 79.6  1.9 93.7  1.9 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - - - 582.0 11.7 
สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน  9.2  0.2 14.8  0.4 22.4  0.4 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14.1  0.4 22.2  0.5 32.6  0.7 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 31.5 0.8 31.5 0.7 5 0.1 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 538.3 14.1 768.1 18.1 1,477.1 29.8 
รวมสินทรัพย ์ 3,824.9 100.0 4,257.0 100.0 4,953.9 100.0 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

    
  

หนีส้ินหมุนเวยีน 
    

  
เจา้หนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจา้หนีอ่ื้น 1,170.8  30.6 1,303.0 30.6 1,258.2 25.4 
คา่เบีย้ประกนัภยัรบัลว่งหนา้ 385.1 10.1 443.1 10.4 481.2 9.7 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 98.4 2.0 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20.9   0.5    30.5   0.7  78.1   1.6  
ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ 10.5 0.3 10.6  0.3 10.8  0.2 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 34.3 0.9 28.1 0.7 30.8 0.6 
รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 1,621.3  42.4 1,815.6  42.7 1,957.5  39.5 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน 

  
    

หนีส้นิตามสญัญาเช่า–สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 494.3 10.0 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 58.1 1.5 91.0 2.1 102.5 2.1 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 0.1 0.0 - - 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 58.1 1.5 91.1 2.1 596.8 12.1 
รวมหนีส้ิน 1,679.6 43.9 1,906.7 44.8 2,554.3 51.6 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562   2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรือนหุน้       
ทนุจดทะเบียน  300.0  7.8 300.0  7.1 300.0  6.1 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 300.0 7.8 300.0 7.1 300.0 6.1 

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 1,606.8 42.0 1,606.8 37.7 1,606.8 32.4 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
ก าไรสะสม 

67.9 1.8 67.9 1.6 67.9 1.4 

จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 30.0 0.8 30.0 0.7 30.0 0.6 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 
140.6 

- 
3.7 

- 
351.8 
(6.2) 

8.3 
(0.2) 

423.2 
(28.3) 

8.5 
(0.6) 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 2,145.2 56.1 2,350.3 55.2 2,399.6 48.4 
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,145.2 56.1 2,350.3 55.2 2,399.6 48.4 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,824.9 100.0 4,257.0 100.0 4,953.9 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายไดค้่าบริการ 2,501.1 99.1 2,711.5 97.4 3,082.5 98.3 

รายไดค้่านายหนา้ 1,515.6  60.0  1,642.2 59.0  1,848.9 59.0  
รายไดค้่าบริการอ่ืน 985.5  39.0  1,069.3  38.4  1,233.6  39.3  
รายไดอ่ื้น                   
   เงินปันผลรบั -    -    4.5    0.1 7.0    0.2 
   รายไดท้างการเงิน 18.5  0.7  43.9  1.6  35.6  1.1 
   ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน -  -    -  -    -  -    
   อ่ืนๆ 5.4  0.2  23.9  0.9  11.0 0.4  
รวมรายได้ 2,525.0  100.0  2,783.8  100.0  3,136.1  100.0  
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยการใหบ้ริการ (1,287.4) (51.0) (1,457.7) (52.4) (1,517.4) (48.4) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (736.4) (29.2) (701.9) (25.2) (747.4) (23.8) 
รวมค่าใช้จ่าย (2,023.8) (80.1) (2,159.6) (77.6) (2,264.8) (72.2) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 501.3 19.9 624.2 22.4 871.3 27.8 
ตน้ทนุทางการเงิน - - - - (2.1) (0.1) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม (0.6) (0) (0.6) (0) - - 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 500.7 19.8 623.6 22.4 869.2 27.7 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (96.4) (3.8) (116.4) (4.2) (167.2) (5.3) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 404.3 16.0 507.2 18.2 702.0 22.4 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด: 
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินลงทนุในตราสารทนุ              
ท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ผลกระทบของภาษีเงินได ้
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั-สทุธิ 
จากภาษีเงินได ้

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(7.8) 
1.6 

(6.2) 

  
 
 
 

(27.6) 
5.5 

(22.1) 

 

       

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -  (13.8)  (0.7)  
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ -  2.8  0.2  
รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทึกในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั-สทุธิ
จากภาษีเงินได ้

-  (11.0)  (0.5)  

      
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบังวด -  (17.2)  (22.6)  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 404.3  490.0  679.4  
การแบ่งปันก าไร       
สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 404.3  507.2  702.0  
สว่นท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 0  0  0  
ก าไรส าหรับงวด 404.3  507.2  702.0  
การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 404.3  490.0  679.4  
สว่นท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 0  0  0  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 404.3  490.0  679.4  

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานปรับปรุงมูลค่าท่ีตราไว้ * 
สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ปรบัปรุง) *  (บาทต่อหุน้) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ปรบัปรุง) *  (หุน้) 

 
 

1.77 
228,082,192 

  
 

1.69 
300,000,000 

  
 

2.34 
 300,000,000 

 

หมายเหต ุ: * ปรบัปรุงใหมม่ลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ของบริษัทฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0  บาท โดยเป็นไปตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 ซึง่ไดม้ี
มติเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไวต้อ่หุน้ของบริษัทฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท 
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งบกระแสเงนิสด   

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 623.6 869.2 
รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน: 

  

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 42.3 147.3 
ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้  0.2 0.2 
ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.3) (0.6) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงิน - 2.7 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23.3 10.8 
ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ (0.7) (0.1) 
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ ์ - (0.8) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ ์ - - 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 0.1 - 
ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงิน (4.6) (1.3) 
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.6 - 
รายไดเ้งินปันผล (4.5) (7.0) 
รายไดท้างการเงิน (43.9) (35.6) 
ตน้ทนุทางการเงิน - 2.1 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด  าเนินงาน 636.1 986.9 
สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง   
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (141.2) (135.6) 
รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอ่ื้น (68.8) (41.3) 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (13.0) 3.1 
สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน - 8.1 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน - (5.0) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)   
เจา้หนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจา้หนีอ่ื้น 144.7 (37.6) 
คา่เบีย้ประกนัภยัรบัลว่งหนา้ 57.8 38.2 
หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน (5.9) 2.3 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.1 - 
จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (4.1) - 

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 605.7 819.1 
เงินสดรบัคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 1.4 1.4 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (113.5) (126.6) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 493.6 693.9 
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งบกระแสเงนิสด   

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง (0.9) 0.8 
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6.4 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (16.0) - 
เงินลงทนุชั่วคราว (เพิ่มขึน้) ลดลง 254.5 - 
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - (319.3) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - 690.3 
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน (380.9) (174.7) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 50.0 4 
เงินสดรบั (จ่าย) จากการลงทนุในบรษัิทยอ่ย (0.4) 0.1 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - - 
เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ ์ (15.9) (55.4) 
เงินสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (12.3) (13.7) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ ์ 0.1 1.3 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.1 - 
เงินสดรบัจากเงินปันผล 4.5 7.0 
เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 41.5 35.9 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (75.7) 182.7 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินตน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่า - (96.8) 
เงินสดจ่ายคา่ใชจ้่ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ (21.9) - 
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ - (2.1) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (285.0) (630) 
บรษัิทย่อยจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคมุบรษัิทย่อย (0.0) (0.0) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (306.9) (728.9) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 111.1 147.7 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอืตน้งวด 848.3 959.4 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือปลายงวด 959.4 1,107.1 
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ   

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน   
 เจา้หนีค้า่ซือ้สนิทรพัยเ์พิ่มขึน้ (ลดลง) 7.2 (7.2) 
เจา้หนีค้า่ซือ้สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้ (ลดลง) 0.1 - 
 เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าลดลง - (59.6) 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ (Key Financial Ratio) 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  
   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2.0 1.9 1.8 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 0.9 0.9 0.9 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.2 0.3 0.4 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 9.3 8.3 9.1 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 38.6 43.1 39.8 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 7.9 8.9 10.1 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 45.7 40.3 35.8 
Cash cycle วนั (7.1) 2.9 4.0 
      
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 48.5 46.2 50.8 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 19.8 22.1 27.8 
อตัราก าไรอ่ืน รอ้ยละ 0.9 2.6 1.7 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 51.7 89.5 85.1 
อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 16.0 18.2 22.4 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 32.1 22.6 29.3 
      
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 14.1 12.6 14.2 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 412.5 631.6 785.1 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.9 0.7 0.6 

 
    

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน      
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.8 0.8 1.1 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ * เทา่ N/A N/A N/A 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เทา่ 0.7 1.6 1.0 
อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 78.5 56.2 89.7 

หมายเหต ุ: * กลุม่บรษัิทฯ ไม่มีเงินกูยื้ม 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
การวิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

●  รายได้ 
ตารางแสดงโครงสรา้งรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ตามประเภทธุรกิจ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

กลุม่ธุรกิจ 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
1. รายได้จากการเป็น

นายหน้าประกนัวนิาศภยั 
TQM Broker 

TJN 
2,434.7 96.4 2,634.2 94.6 2,998.7 95.6 

 รายไดค้า่นายหนา้  1,454.4 57.6 1,570.9 56.4 1,774.7 56.6 
 รายไดค้า่บรกิารอื่น1/  980.3 38.8 1,063.3 38.2 1,224.0 39.0 

2. รายได้จากการเป็น
นายหน้าประกนัชีวติ 

TQM Life 66.4 2.6 77.3 2.8 83.8 2.7 

 รายไดค้า่นายหนา้  61.2 2.4 71.4 2.6 74.2 2.4 
 รายไดค้า่บรกิารอื่น  5.2 0.2 5.9 0.2 9.6 0.3 

รวมรายได้ค่าบริการ  2,501.1 99.0 2,711.5 97.4 3,082.5 98.3 

รายไดอ้ื่น2/  23.9 1.0 72.3 2.6 53.6 1.7 
รวม  2,525.0 100.0 2,783.8 100.0 3,136.1 100.0 

หมายเหต ุ:  1/ รายไดค้า่บรกิารอ่ืนด าเนินการโดย TQM Broker, TJN และ Casmatt 
  2/ รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั รายไดเ้งินปันผล รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและใหค้  าปรกึษา เงินชดเชยคา่เสียหาย เป็นตน้ 

 
รายไดข้องกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยั รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้

ประกันชีวิต รายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร ์และรายไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั รายไดเ้งินปันผล 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหค้  าปรกึษา เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็นตน้ โดยรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
และรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต ประกอบดว้ยรายไดค้า่นายหนา้ (Commission) และรายไดค้า่บรกิารอื่น ซึง่เป็น
รายไดท้ี่บริษัทไดร้บัจากบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่คา้ของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้ รายไดค้่าบริการอื่นมีทัง้ที่เป็นจ านวน และเป็น
อตัราสว่นท่ีก าหนดจากเบีย้ประกนัที่กลุม่บริษัทฯ สามารถขายต่อลกูคา้ได ้เช่น ค่าบริการ การด าเนินการจดัพิมพก์รมธรรม ์
และจัดส่งกรมธรรม ์ค่าด าเนินการติดต่อประสานงานใหก้ับลกูคา้ที่ประสบภยั หรือค่าบริการจัดเก็บขอ้มูล เป็นตน้ ทัง้นี ้
รายไดค้่าบริการอื่นเป็นบริการเสริมที่มีลกัษณะงานที่นอกเหนือจากสว่นงานที่เก่ียวขอ้งกับการชีช้่องหรือชกัชวนใหเ้ขา้ท า
สญัญาประกันภัยที่บริษัทไดใ้หบ้ริการกับลูกคา้และคู่คา้ที่เป็นบริษัทประกันภัยจริง ซึ่งขึน้อยู่กับขอบเขตการใหบ้ริการ 
ความสมัพนัธอ์นัดี และการเจรจาตอ่รอง ซึง่รายไดค้า่บริการดงักลา่วไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของหน่วยงานราชการ โดย
รายไดค้า่บรกิารอื่นที่เป็นจ านวนจะมีความไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัการเจรจาตอ่รองกบับรษัิทประกนัภยั 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีรายไดร้วมเทา่กบั 2,525.0 ลา้นบาท 2,783.8  
ลา้นบาท และ 3,136.1 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรายไดเ้พิ่มขึน้ 258.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเติบโตรอ้ยละ 10.3 ในปี 
2562 และคิดเป็นรายไดเ้พิ่มขึน้ 352.3 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเติบโตรอ้ยละ 12.7 ในปี 2563 โดยรายไดก้วา่รอ้ยละ 95.6 
ของกลุม่บรษัิทเป็นรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
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ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยั 
กลุม่บรษัิทด าเนินการขายประกนัวินาศภยั  โดยรายไดห้ลกัจากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัมาจากค่า

นายหนา้ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 56.6 ของรายไดร้วม สว่นรายไดค้่าบริการอื่น มีสดัสว่นประมาณรอ้ย
ละ 39.0 ของรายไดร้วม โดย TQM Broker และ TJN จะไดร้บัค่านายหนา้ประกนัวินาศภยั จากการเป็นนายหนา้
จากบรษัิทประกนัวินาศภยัในอตัราที่ตกลงรว่มกนัระหว่าง TQM Broker  และ บริษัทประกนัวินาศภยั โดยส าหรบั
กลุ่มประกันรถยนต ์(Motor) มีอตัราไม่เกินรอ้ยละ 12.0 ของเบีย้ประกันภยั ส าหรบักลุ่มประกันภยัรถยนตภ์าค
บงัคบั พ.ร.บ. และอตัราไม่เกินรอ้ยละ 18.0 ของเบีย้ประกันภยัส าหรบักลุ่มประกันภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดย
อตัราดงักล่าวเป็นไปตามอตัราสงูสดุตามประกาศส านกังาน คปภ. โดยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
2562 และ 2563 กลุม่บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัเท่ากบั 2,434.7 ลา้นบาท 2,634.2 ลา้น
บาท และ 2,998.7 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 96.4 รอ้ยละ 94.6  และรอ้ยละ 95.6 ของรายไดร้วมของกลุม่
บริษัทตามล าดับ โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของทัง้รายไดค้่านายหนา้ และรายไดค้่าบริการอื่น ซึ่งมีการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง สอดคลอ้งกบัการเติบโตของมลูค่าเบีย้สทุธิจากการขายประกนัวินาศภยัใหล้กูคา้ โดยสาเหตหุลกัมาจาก
จ านวนกรมธรรมท์ี่ขายไดเ้พิ่มขึน้ และในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2563 ที่ผา่นมา ไดเ้กิดเหตกุารณโ์รคระบาดโควิด-19 
ท าใหบ้ริษัทไดใ้ชช้่องทางออนไลนท์ี่ไดพ้ฒันาไวแ้ลว้ส าหรบัผลิตภณัฑ ์“เจอ จ่าย จบ” และ “Insurance Gift” 
เพื่อใหค้วามคุม้ครองผูป้ระกันส าหรบัการเจ็บป่วยจากโรคดงักล่าวและไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี ท าใหก้ลุ่ม
บริษัทไดร้บัค่านายหนา้ประกันวินาศภยัเพิ่มขึน้ จากมลูค่าเบีย้ประกันที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนกรมธรรม ์ทัง้การขาย
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจและจากผลติภณัฑ ์“เจอ จ่าย จบ”  บรษัิทฯ ไดข้ยายช่องทางการขายไปยงั
สาขาในตา่งจงัหวดัใหม้ีความครอบคลมุกลุม่ลกูคา้มากขึน้ เพิ่มช่องทางออนไลนเ์พื่อใหล้กูคา้สามารถท ารายการ
ซือ้ประกนัภยัไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงรว่มมือกบัคูค่า้ทางธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการขายอีกหลายช่องทาง และได้เพิ่ม
ช่องทางการช าระเงินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภยัเพิ่มขึน้จาก 2,634.2 ลา้นบาทในปี 
2562 เป็น 2,998.7 ลา้นบาทในปี 2563 คิดเป็นอตัราเติบโตรอ้ยละ 13.8 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของทัง้รายไดค้่า
นายหนา้ และรายไดค้่าบริการอื่น โดยเฉพาะรายได้ค่าบริการอื่นที่เพิ่มขึน้จ านวน 160.7 ลา้นบาท จาก 1,063.3 
ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 1,224.0 ลา้นบาท ในปี 2563 คิดเป็นอตัราเติบโตรอ้ยละ 15.1 ตามการเพิ่มขึน้ของมลูค่า
เบีย้จากการขายกรมธรรมก์ลุม่ประกนัวนิาศภยั  โดยหากพิจารณารายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัตาม
รูปแบบของประกนัจะพบว่า รายไดท้ี่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากค่านายหนา้ และค่าบริการอื่นจากการขายกรมธรรม์
กลุม่ประกนัภยัรถยนต ์(Motor) ภาคสมคัรใจเป็นหลกั  

ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ  
กลุม่บรษัิทด าเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิตผา่น TQM Life ที่ไดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต ซึ่งสามารถด าเนินการขายประกนัชีวิตประเภทต่าง ๆ ไดท้ัง้นี ้TQM Life จ าหน่ายประกนัชีวิตทัง้สิน้ 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) ประกนัชีวิตประเภทรายบคุคล และ (2) ประกนัชีวิตประเภทกลุม่ โดย TQM Life จะไดร้บัอตัรา
ค่านายหนา้ในอตัราที่ตกลงรว่มกันระหว่าง TQM Life และบริษัทประกันชีวิต ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 40 ของเบีย้
ประกันชีวิตในปีแรกซึ่งเป็นอตัราที่สงูสดุ ทัง้นี ้อตัราค่านายหนา้ประกันชีวิตจะลดลงตามจ านวนปีที่เพิ่มขึน้ โดย
อตัราคา่นายหนา้ประกนัชีวิตดงักลา่วเป็นไปตามประกาศ คปภ.ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิตเท่ากบั 66.4 ลา้นบาท 77.3 ลา้นบาท และ 83.8 ลา้นบาท 
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.6 รอ้ยละ 2.8 และรอ้ยละ 2.7 ของรายไดร้วมของกลุม่บรษัิทตามล าดบั  
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ส าหรบัปี 2563 รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตเพิ่มขึน้จาก 77.3 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 83.8 
ลา้นบาทในปี 2563 คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.4 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของทัง้รายไดค้่านายหนา้และค่าบริการอื่น
โดยรายไดค้่านายหนา้เพิ่มขึน้จาก 71.4 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 74.2 ลา้นบาท ในปี 2563 คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.9 และรายไดค้่าบริการอื่นเพิ่มขึน้จาก 5.9 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 9.6 ลา้นบาท ในปี 2563 คิดเป็น
อตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 62.7 เนื่องจากการขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตประเภทรายบคุคล และกรมธรรมป์ระกันชีวิต
ประเภทกลุม่ ที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั  

●  รายได้อื่น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีรายไดอ้ื่นซึง่โดยหลกัประกอบดว้ย ดอกเบีย้
รบั รายไดเ้งินปันผล รายไดจ้ากการใหบ้ริการและใหค้  าปรกึษา เงินชดเชยค่าเสียหาย  เป็นตน้ เท่ากบั 23.9 ลา้นบาท 72.3 
ลา้นบาทและ 53.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษัทลดลงในปี 2563 เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่
ไดร้บัจากการลงทนุปรบัตวัลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

●  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่านายหนา้และค่า
แรงจงูใจ คา่สง่เสรมิการขาย คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัสง่กรมธรรม ์ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และตน้ทนุ
คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุม่บริษัทมีตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการ
เทา่กบั 1,287.4 ลา้นบาท 1,457.7 ลา้นบาทและ 1,517.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.5 รอ้ยละ 53.8 และรอ้ยละ 49.2 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทโดยหลกัเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานขายประกอบดว้ย
เงินเดือน เงินโบนสั และผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน เช่น เงินสมทบประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังาน 
รวมถึงค่าสวสัดิการพนกังานอื่น ๆ เป็นตน้ โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.1   รอ้ยละ 42.9 รอ้ยละ 41.5 ของตน้ทนุและ
คา่ใชจ้่ายการใหบ้รกิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 สว่นตน้ทนุหลกัรองลงมาไดแ้ก่ ค่านายหนา้
และค่าแรงจูงใจ ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.7  รอ้ยละ 23.6 และรอ้ยละ 24.2 ของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการใหบ้ริการ 
ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาในปี 2563 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.6 ของตน้ทุนและค่าใช้จ่ายการ
ใหบ้รกิาร ซึง่กลุม่บรษัิทไดม้ีการท าการตลาดเพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตวับรษัิทมากขึน้ เช่น การท าโฆษณา online ผา่นทาง Face 
book  Line และการจดักิจกรรมทางการตลาดตา่ง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ รวมถึงการท ารายการสง่เสรมิการ
ขายเพื่อกระตุน้การตดัสนิใจของลกูคา้มากขึน้  

●  ก าไรขั้นตน้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ตน้ของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้จาก 1,213.8 ลา้นบาท
ในปี 2561 เป็น 1,253.8 ลา้นบาทในปี 2562 และเพิ่มเป็น 1,565.1 ลา้นบาทในปี 2563 ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 48.5 รอ้ยละ 46.2 และรอ้ยละ 50.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ตามล าดบั โดยกลุม่บรษัิทมีอตัราก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้ในปี 2563 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย ในช่องทาง online มากขึน้ 
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●  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารโดยหลกั ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานในหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งประกอบดว้ย ค่า
เงินเดือน ค่าลว่งเวลา โบนสั และผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน เช่น เงินสมทบประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพของ
พนกังาน รวมถึงคา่สวสัดิการพนกังานอื่น ๆ เป็นตน้ โดยกลุม่บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 736.4 ลา้นบาทในปี 
2561 เป็น 701.9 ลา้นบาทในปี 2562 และปรบัเพิ่มขึน้เป็น 747.4 ลา้นบาทในปี 2563 ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 29.2 รอ้ยละ 
25.2 และรอ้ยละ 23.8 ของรายไดร้วม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ตามล าดบั ส าหรบัคา่ใชจ้่าย
บรหิารที่เพิ่มขึน้ในปี 2563 สาเหตหุลกัมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบบัที่ 9 และ 16 ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจบุนั 

●  ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
ผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้ของกลุม่บริษัทเท่ากบั 96.4 ลา้นบาท  116.4 ลา้นบาท และ 167.2 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัรา
ภาษีเงินไดต้อ่ก าไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้เทา่กบัรอ้ยละ 19.3 รอ้ยละ 18.7 และรอ้ยละ 19.2 ตามล าดบั  

●  ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายไดค้่านายหนา้ และรายไดค้่าบริการอื่น จากการใหบ้ริการของกลุม่บริษัท ซึ่ง
เป็นผลมาจากการท่ีกลุม่บรษัิทสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ีและการใหบ้รกิารท่ีเป็นเลศิ ประกอบกบัการมี
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ศูนยบ์ริการและสาขาที่ครอบคลมุทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารตน้ทุนและท าการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ สง่ผลใหก้ าไรสทุธิของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 404.3 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 507.2 ลา้นบาท 
ในปี 2562 และเป็น 702.0 ลา้นบาทในปี 2563 และมีความสามารถในการท าก าไรที่แข็งแกรง่ขึน้จากอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 
16.0 ในปี 2561 เป็น รอ้ยละ 18.2 ในปี 2562 และรอ้ยละ 22.4 ในปี 2563  ตามล าดบั 
 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

●  สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัยห์ลกัของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก

ธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอ้ื่น สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น สนิทรพัยท์างการเงิน
ไมห่มนุเวียนอื่น อาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุม่บรษัิทมี
สนิทรพัยร์วมเทา่กบั 3,824.9 ลา้นบาท 4,257.0  ลา้นบาท และ 4,953.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2562 สินทรพัยร์วม
เพิ่มขึน้ 432.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.3 ในปี 2563 สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 696.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 16.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัใน
การใช้ รายไดค้่าบริการคา้งรบัและลูกหนีอ้ื่น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจ ในส่วนของสินทรพัย์ทางการเงิน
หมนุเวียนอื่นลดลงและเพิ่มขึน้ในสว่นของสนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น เนื่องจากใหผ้ลตอบแทนที่ดีกว่าและแน่นอน
กวา่ ส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใชท้ี่เพิ่มขึน้ เกิดจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่าที่มีผลบงัคบัใชใ้น
ปี 2563 
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 848.3 ลา้นบาท  

959.4 ลา้นบาท และ 1,107.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 22.2  รอ้ยละ 22.5 และรอ้ยละ 22.4 ของ
สินทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 โดยหลกัมาจากปรมิาณยอดขายที่เพิ่มสงูขึน้  

เงนิฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากัดในการใช้  
กลุ่มบริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากัดในการใช ้ซึ่งเป็นยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารส าหรบัค่าเบีย้

ประกนัภยัที่กลุม่บริษัทไดร้บัจากผูเ้อาประกนัภยัแต่ยงัไม่ถึงระยะเวลาที่ตอ้งน าสง่ใหก้ับบริษัทประกันภยั ซึ่งกลุ่ม
บริษัทไม่สามารถน าเบีย้ประกนัภยัดงักลา่วไปใชห้รือหาผลประโยชนไ์ดซ้ึ่งเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นสญัญานายหนา้ 
ยกเวน้เสยีแตด่อกเบีย้หรอืผลประโยชนอ์ื่นซึง่เกิดจากการฝากเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563
กลุม่บรษัิทมีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ านวน 782.5 ลา้นบาท 924.5 ลา้นบาท และ 1,060.0 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 รอ้ยละ 21.7 และรอ้ยละ 21.4 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั  

รายได้ค่าบริการค้างรับและลกูหนีอ้ืน่  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  กลุม่บริษัทมีรายไดค้่าบริการคา้งรบัและลกูหนีอ้ื่นรวม

จ านวน 598.3 ลา้นบาท  672.5 ลา้นบาท และ 715.1 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.6 รอ้ยละ 15.8
และรอ้ยละ 14.4 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั  
 

- รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั  
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจโดยการเป็นนายหนา้ประกันวินาศภยัและนายหนา้ประกันชีวิตผ่านช่องทาง

โทรศพัท ์(Telemarketing) ออนไลน ์(Online) และ การขายตรง (Face to Face) โดยรบัผลตอบแทนในรูปแบบค่า
นายหนา้ และรายไดค้่าบริการอื่น โดยกลุม่บริษัทจะไดร้บัรายไดค้่านายหนา้ และรายไดค้่าบริการอื่น จากบริษัท
ประกนัภยัในอตัราที่ตกลงรว่มกนักบับรษัิทประกนัภยั แตไ่มเ่กินอตัราสงูสดุตามที่ส  านกังาน คปภ. ก าหนด ส าหรบั
รายไดค้า่นายหนา้จากการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัและนายหนา้ประกนัชีวิต โดยกลุม่บรษัิทจะรบัรูแ้ละบนัทกึ
เป็นรายไดค้า่นายหนา้ และรายไดค้า่บรกิารอื่นสว่นใหญ่เมื่อกรมธรรมม์ีผลบงัคบัใชแ้ลว้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีรายไดค้่าบริการคา้งรบัจ านวน 304.8  ลา้นบาท 345.0 ลา้นบาท และ 412.6 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 50.9 รอ้ยละ 51.3 และรอ้ยละ 57.7 ของรายไดค้่าบริการคา้งรบัและลกูหนี ้
อื่น ตามล าดบั โดยในปี 2563 รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของมลูค่าเบีย้ประกนัสทุธิที่ขาย โดย
กลุ่มบริษัทจะบนัทึกบัญชีลา้งรายการรายไดค้่าบริการคา้งรบัเมื่อกลุ่มบริษัทน าส่งเบีย้ประกันภัยใหก้ับบริษัท
ประกนัและไดร้บัรายไดค้า่นายหนา้ และรายไดค้า่บรกิารอื่นจากบรษัิทประกนัดงักลา่ว ซึง่มีทัง้ในกรณีที่กลุม่บริษัท 
น าสง่เบีย้ประกนัภยัใหก้บับริษัทประกนัโดยหกัจ านวนค่านายหนา้ ตามที่ตกลงกนัไว ้และกรณีที่กลุม่บริษัทน าสง่
ค่าเบีย้ประกันภยัทัง้จ านวน และบริษัทประกันจะช าระค่านายหนา้ และค่าบริการอื่นในภายหลงั ซึ่งจะขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขตามที่ไดต้กลงไวก้บับรษัิทประกนั  

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัดลดมูลค่า (Write-off) ให้ตัดลดมูลค่าลูกหนีค้่าเบีย้
ประกนัภยั เจา้หนีค้า่เบีย้ประกนัภยั และเจา้หนีอ้ื่น เพื่อบนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายหรอืรายไดต้ามแตก่รณี  

 

- ลูกหนีค้่าเบีย้ประกนัภยั  
กลุม่บรษัิทจะมีการบนัทกึลกูหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัเมื่อกรมธรรมใ์หม่มีผลบงัคบัใช ้โดยที่ลกูคา้ยงัไม่ช าระ

คา่เบีย้ หรอืยงัช าระคา่เบีย้ใหก้ลุม่บรษัิทไมค่รบจ านวน ซึง่เกิดจากลกูคา้รายยอ่ยที่เลอืกวิธีการช าระค่าเบีย้ประกนั
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แบบผ่อนช าระกบักลุ่มบริษัทโดยไม่คิดดอกเบีย้เพื่อกระตุน้การตดัสินใจซือ้ประกันภยักับบริษัทใหร้วดเร็วยิ่งขึน้ 
ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทจะไมใ่หผ้อ่นเกินกวา่ระยะเวลาที่บริษัทตกลงกบับริษัทประกนัวินาศภยั และบริษัทประกนัชีวิตแต่
ละแหง่ซึง่เป็นระยะเวลาที่ผูเ้อาประกนัภยัสามารถใชส้ทิธิยกเลกิกรมธรรมไ์ด ้(Free look period) และเกิดจากกลุม่
ลกูคา้องคก์รที่อาจจะไดร้บัเครดิตเทอมในการช าระคา่เบีย้จากกลุม่บริษัท เพื่อรักษาความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบั
กลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีระบบในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าที่ผ่อนช าระโดยก าหนด
คณุสมบตัิของลกูคา้ที่มีงวดการผ่อนช าระค่าเบีย้ เช่น เป็นลกูคา้ที่เคยซือ้ประกนักบับริษัทมาแลว้อย่างนอ้ย 1 ปี 
เป็นลกูคา้ที่มีความสามารถในการช าระหนี ้และมีประวตัิการช าระเงินท่ีดี เป็นตน้ 

โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บริษัทมีลกูหนีค้่าเบีย้ประกันภยัจ านวน 286.1 
ลา้นบาท 317.3 ลา้นบาท และ 289.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 47.8 รอ้ยละ 47.2 และ รอ้ยละ 40.5 
ของรายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอ้ื่น ตามล าดบั  

โดยลกูหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัลดลงจาก 317.3 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 289.7 ลา้นบาท
ในปี 2563 สาเหตหุลกัจากยอดขายผา่นชอ่งทาง online เพิ่มมากขึน้และมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลายท าให้
ลกูคา้สามารถจ่ายช าระไดส้ะดวกยิ่งขึน้  

จากภาพรวม จะพบว่า ลกูหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัคา้งช าระส่วนใหญ่อยู่ในช่วงยงัไม่ถึงก าหนดช าระ และ
คา้งช าระไม่เกิน 90 วนั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.5 ของลกูหนีค้่าเบีย้ประกันภยัสทุธิทัง้หมด ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า
ลกูหนีค้่าเบีย้ประกันภัยโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนีค้่าเบีย้ประกันภัยที่ยงัอยู่ในระยะเวลาที่บริษัทตกลงกับบริษัท
ประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิก
กรมธรรมไ์ด ้(Free look period) ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการบริหารและติดตามการเก็บค่าเบีย้จากลูกหนีอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ  

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทมีการบนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบบัที่ 9 (ปี 2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) ที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได ้โดยพิจารณา
ค านวณจากสถิติการเก็บเงินในอดีตและการวิเคราะหอ์ายหุนี ้และค านึงถึงจ านวนเงินที่คาดว่าจะไดร้บัคืนตาม
อตัราการเวนคืนกรมธรรมใ์นแตล่ะช่วงจ านวนวนัประกนัภยั นอกจากนี ้บริษัทมีขอ้มลูลกูหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัราย
กรมธรรมซ์ึง่หากบรษัิทพิจารณาลกูหนีร้ายดงักลา่วแลว้เห็นว่าไม่สามารถช าระหนีไ้ดจ้นถึงที่สดุแลว้ บริษัทอาจจะ
พิจารณาตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการไม่สามารถเก็บหนีร้ายดงักลา่วดว้ยอตัรารอ้ย
ละ 100  

ตามที่ คณะกรรมการบรหิารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (โควิด-19) มีมติเห็นชอบมาตรการก าหนดเกณฑม์าตรฐานระยะเวลาการใหส้ินเช่ือการคา้ (Credit 
Term) ในประเทศไทย 30-45 วนัตามความเหมาะสมของแตล่ะประเภทธุรกิจนัน้   

กลุ่มบริษัทไดส้นบัสนนุนโยบายภาครฐัเรื่องการก าหนดระยะเวลาการใหส้ินเช่ือ (Credit Term) ซึ่งจะ
สามารถช่วยใหเ้กิดสภาพคล่องและการบริหารเงินสดของภาคธุรกิจ ของลูกคา้และลูกคา้รายย่อย เพื่อสรา้ง
สมัพนัธ์ที่ดีกับลกูคา้และคู่คา้ทัง้ห่วงโซ่ธุรกิจ ใหส้ามารถขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจโดยรวม โดย
ก าหนดระยะเวลาการใหส้ินเช่ือการคา้ 30 – 45 วนัดงักล่าว เนื่องจากลกูหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัส่วนใหญ่ยงัอยู่ใน
ระยะเวลาที่บริษัทตกลงกบับริษัทประกนัวินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งดไูดจ้ากระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลี่ยของกลุม่บริษัทโดยปี 2561 2562 และ 2563 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 38.6 วนั 43.1 วนั และ 39.8 วนั 
ตามล าดบั 
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- ลูกหนีอ้ืน่   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บริษัทมีลกูหนีอ้ื่นจ านวน 4.6 ลา้นบาท 8.1 ลา้นบาท 

และ 10.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 1.2 และ รอ้ยละ 1.4 ของรายไดค้่าบริการคา้งรบัและ
ลกูหนีอ้ื่น ตามล าดบั โดยลกูหนีอ้ื่นของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ย ดอกเบีย้คา้งรบั ลกูหนีภ้าษีหกั ณ ที่จ่าย เป็นตน้  

 

- เงนิใหกู้ย้มืพนกังาน 
กลุม่บริษัทมีสวสัดิการเงินกูส้  าหรบัพนกังาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระพนกังาน ซึ่งกลุ่ม

บรษัิทไดก้ าหนดผูท้ี่มีสทิธิในการขอรบัสวสัดิการเงินกู ้รวมถึง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขส าหรบัสวสัดิการเงินกู้
ดงักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ส าหรบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีเงิน
ใหกู้ย้ืมพนกังานจ านวน 2.8 ลา้นบาท 2.1  ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.5  รอ้ยละ 0.3  และ 
รอ้ยละ 0.3 ของรายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอ้ื่น ตามล าดบั 

 

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอืน่/เงนิลงทุนระยะยาว 
กลุม่บริษัทมีสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น/เงินลงทนุระยะยาว ซึ่งประกอบดว้ยพนัธบตัรรฐับาล 

หุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธิและหุน้สามญั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทมีสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียน
อื่นรวมจ านวน 736.2 ลา้นบาท โดยพนัธบตัรรฐับาล หุน้กูแ้ละหุน้กูด้อ้ยสิทธิมีอตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 2.13 
ถึง 4.80 ตอ่ปี และครบก าหนดภายในเดือน มิถนุายน  2572 ส  าหรบัเงินลงทนุในหุน้สามญัมีมลูคา่ 249.1 ลา้นบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทไดใ้ช้พันธบัตรรฐับาลจ านวน 50.0 ลา้นบาท เป็นการด ารง
เงินกองทนุในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 
2535 

 

เงนิฝากธนาคารทีมี่ภาระค ้าประกัน  
TQM Broker มีเงินฝากออมทรพัยจ์ านวน 0.1 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 ค า้ประกันการปฏิบตัิ

หนา้ที่ตามสญัญาตวัแทนขายผลติภณัฑป์ระเภทบตัรเครดิต  
TQM Life มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั ซึง่เป็นการด ารงเงินกองทนุตามประกาศส านกังาน คปภ. 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการออกใบอนญุาต และการตอ่อายใุบอนญุาตใหน้ิตบิคุคลเป็นนายหนา้ประกนัชีวติ 
พ.ศ.2554 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทยอ่ยที่เป็นบรษัิทนายหนา้ประกนัชีวิตของบริษัท ตอ้งด ารงไวซ้ึ่งกองทนุตลอดเวลาที่
ไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันชีวิตไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.25 ของรายไดจ้ากค่าบ าเหน็จสทุธิส าหรบัรอบปี
บญัชีที่ผ่านมาและตอ้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งลา้นบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 TQM Life มีเงินฝากประจ าที่มี
ภาระค า้ประกนัจ านวน 1 ลา้นบาทเป็นการด ารงเงินกองทนุในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนั 

TJN มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันจ านวน 1 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นการด ารง
เงินกองทนุในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติประกันวินาศภยั พ.ศ. 
2535  

อาคารและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีอาคารและอปุกรณส์ทุธิ จ านวน 92.3 ลา้นบาท 

79.6 ลา้นบาท และ 93.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 2.4  รอ้ยละ 1.9  และรอ้ยละ 1.9 ของสินทรพัย์
รวม ตามล าดบั  
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ส าหรบัปี 2563 อาคารและอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่าสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 14.1 ลา้นบาท เนื่องจากมีการ
ปรบัเปลี่ยนอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์พื่อรองรบัการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และปรบัปรุงสาขาต่างจงัหวดัเพื่อ
ขยายช่องทางในการขายใหค้รอบคลมุลกูคา้มากขึน้ 

 กลุม่บรษัิทมีนโยบายการค านวนคา่เสือ่มราคาจากราคาทนุของสินทรพัย ์โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณ ซึ่งมีการคิดอายขุองอาคารที่ 5 และ 20 ปี สว่นปรบัปรุงอาคารและอาคารเช่าที่ 3, 5 และ 
10 ปี เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังานท่ี 5 ปี อปุกรณแ์ละระบบคอมพิวเตอรท์ี่ 3 และ 10 ปี และยานพาหนะ ที่ 
3 และ 5 ปี 

 สินทรัพยส์ทิธิการใช้  
กลุ่มบริษัทในฐานะผูเ้ช่า ไดท้ าสญัญาเช่าสินทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุม่บริษัท โดยมีอายุ

สญัญาระหวา่ง 1 – 5 ปี โดยมีสทิธิต่อสญัญาเช่าเมื่อสิน้สดุอายสุญัญา ส าหรบัค่าเช่าที่จ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่าจะปรบัปรุง
อตัราคา่เช่าตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จ านวน 581.9 ลา้นบาท  

 
●  หนี้สนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 หนีส้นิสว่นใหญ่ของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ย เจา้หนีค้่าเบีย้ประกนัภยั
และเจา้หนีอ้ื่น ค่าเบีย้ประกนัรบัลว่งหนา้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยกลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,679.6 ลา้นบาท 
1,906.7 ลา้นบาท และ 2,554.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวม โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีค้่า
เบีย้ประกนัภยัและเจา้หนีอ้ื่นพรอ้มทัง้คา่เบีย้ประกนัภยัรบัลว่งหนา้เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มมากขึน้ และในปี 2563 เพิ่มขึน้ใน
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าเนื่องจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ที่มีผลบงัคบัใขใ้นปีนี ้

 

 เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกันภัยและเจ้าหนีอ้ืน่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทมีเจา้หนีค้่าเบีย้ประกนัภยัและเจา้หนีอ้ื่น จ านวน 

1,170.8 ลา้นบาท 1,303.0 ลา้นบาท และ 1,258.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 69.7 รอ้ยละ 68.3 และ
รอ้ยละ 49.3 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั  

เจา้หนีค้า่เบีย้ประกนัภยั ไดแ้ก่ คา่เบีย้ประกนัภยัที่กลุม่บริษัทไดร้บัจากลกูคา้ที่ซือ้ประกนัเมื่อกรมธรรมม์ี
ผลบงัคบัใช ้ โดยกลุม่บรษัิทยงัไมไ่ดน้ าสง่คา่เบีย้ประกนัดงักลา่วใหแ้ก่บรษัิทประกนั เนื่องจากยงัไม่ครบรอบการสง่
คา่เบีย้ประกนัใหก้บับรษัิทประกนั โดยกลุม่บรษัิทจะน าสง่คา่เบีย้ประกนัภยัในแตล่ะรอบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุทา้ย
ของแต่ละเดือน ซึ่งเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ไดร้บัจากบริษัทประกันซึ่งอยู่ที่ 15-30 วนัโดย ณ สิน้งวดปี 2563 
เจ้าหนีค้่าเบีย้ประกันภัยของกลุ่มบริษัทลดลงเล็กนอ้ย แต่จะเพิ่มขึน้ในส่วนของค่าเบีย้ประกันภัยรบัล่วงหน้า
เนื่องจากมีเบีย้ประกนัท่ียงัไมถ่ึงก าหนดวนัคุม้ครองที่บรษัิทประกนัจะเรยีกเก็บ  

ตามที่ คณะกรรมการบรหิารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (โควิด-19) มีมติเห็นชอบมาตรการก าหนดเกณฑม์าตรฐานระยะเวลาการใหส้ินเช่ือการคา้ (Credit 
Term) ในประเทศไทย 30-45 วนัตามความเหมาะสมของแตล่ะประเภทธุรกิจนัน้   

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการก าหนดเกณฑม์าตรฐานระยะเวลาการใหส้ินเช่ือการคา้  30 – 
45 วนัดงักล่าว เนื่องจากปัจจุบนัการจ่ายช าระค่าเบีย้ประกันยงัอยู่ในระยะเวลาที่บริษัทตกลงกบับริษัทประกัน
วินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งดไูดจ้ากระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยของกลุม่บริษัท  โดยปี 2561 2562 
และ 2563 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่อยูท่ี่ 45.7 วนั 40.3 วนั และ 35.8 วนั ตามล าดบั 
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ค่าเบีย้ประกันรับล่วงหน้า 
ค่าเบีย้ประกันรบัล่วงหนา้ ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประกันภยัที่กลุ่มบริษัทไดร้บัล่วงหนา้จากลกูคา้ที่ซือ้ประกันใน

กรณีที่มีการช าระค่าเบีย้ใหก้ลุ่มบริษัท ก่อนที่กรมธรรมม์ีผลบงัคบัใชโ้ดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 
2563 กลุ่มบริษัทมีค่าเบีย้ประกันรบัล่วงหนา้ จ านวน 385.1 ลา้นบาท 443.1 ลา้นบาท และ 481.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 22.9 รอ้ยละ 23.2  และรอ้ยละ 18.8 ของหนีส้ินรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัทจะน าค่า
เบีย้ประกนัที่รบัล่วงหนา้ดงักลา่วฝากไวใ้นบญัชีเงินฝากธนาคารที่ก ากบัดแูลโดยส านกังาน คปภ. ซึ่งเป็นเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้และจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อกรมธรรมม์ีผลบงัคบัใช้ 

หนีส้นิตามสัญญาเช่า 
กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัหนีส้นิตามสญัญาเช่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ที่มีผลบงัคบั

ใชใ้นปีนี ้ ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 592.7 ลา้นบาท 
 

●  ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 2,145.2 ลา้นบาท 2,350.3 ลา้นบาท 

และ 2,399.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  เมื่อเปรยีบเทียบสว่นของผูถื้อหุน้จากปี 2562-2563 เพิ่มขึน้จากการก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จดัสรรตามผลการด าเนินงานของบรษัิท 

ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิให ้จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผล
การด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 1.15 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 
345 ลา้นบาท โดยใหปิ้ดสมดุทะเบียนก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 10 มีนาคม 2564 และจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป  
 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน สง่ผลใหใ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 848.3 ลา้นบาท 959.4 ลา้นบาท และ 1,107.1 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดการ
เปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดที่ส  าคญัดงันี ้

 

●  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบัปี 2562 และ 2563 เป็นเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 

493.6 ลา้นบาท และ 693.9 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรก่อนภาษีเงินไดข้อง
บรษัิท ซึง่เป็นไปตามผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึน้  

 

●  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมลงทนุส าหรบัปี 2562 และ 2563 เท่ากบั (75.7) ลา้นบาท และ 182.7 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่นในช่วงที่เกิด
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทนุและเพื่อส ารองเป็นเงินหมุนเวียน
หากเกิดภาวะวิกฤติ 
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●  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินส าหรบัปี 2562 และ 2563 เท่ากบั (306.9) ลา้นบาท และ (728.9) ลา้น

บาท ตามล าดบั โดยในปี  2562 และ 2563 กลุม่บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินโดยหลกัจากการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นจ านวนทัง้สิน้ 285.0 ลา้นบาท และ 630.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
สภาพคลอ่งและความสามารถในการช าระหนี ้

สภาพคลอ่ง 
ส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 บรษัิทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.0 เทา่ 1.9 เทา่ และ 1.8 เท่า ตามล าดบั 

และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วที่ระดบั 0.9 เท่า ทัง้ 3 ปี โดยสภาพคลอ่งในปี 2561 2562 และ 2563 อยู่ในระดบัลดลง
เล็กนอ้ย เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มุนเวียน ประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มี
ขอ้จ ากัดในการใช ้รายไดค้่าบริการคา้งรบัและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ในอตัราที่นอ้ยกว่าการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีค้่าเบีย้ประกนัภยั
และเจา้หนีอ้ื่น จึงท าใหส้ภาพคลอ่งเปลีย่นแปลงลดลง 

 
●  ความสามารถในการช าระหนี ้

ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทเท่ากบั 0.8 
เทา่ 0.8 เทา่ และ 1.1 เทา่ ตามล าดบั โดยในปี 2563 มีอตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ที่สงูขึน้ สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ในสว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าเนื่องจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ที่มีผลบงัคบัใขใ้นปี 2563 
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 เอกสารแนบ 1 1 

เอกสารแนบ 1 (1)   
รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
 

1. บริษัท ทคีิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อญัชลิน พรรณนิภา 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานบรษัิท 
- ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ :  
14 กรกฎาคม 2554 

59 - ปรญิญาเอก ศิลปศาสตรดษุฎบีณัฑิต
กิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

- ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรดษุฎี
บณัฑิตมหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต              
นกับรหิาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- 2morrow Scaler ปี 2020 Stock2morrow 
- หลกัสตูร Strategic Board Master Class 

(SBM) รุน่ที่ 7/2019 (IOD) 
- Modern Manager Program (MMP 66) ปี

2562 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Everest Business Camp ปี2562

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
- หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ(วตท.) รุน่ 26   ปี 2561 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)      

รุน่ที่ 58 ปี 2558 
- หลกัสตูร การเมืองการปกครองในระบอบ

3.67 - คูส่มรส 
ดร.นภสันนัท ์              
พรรณนิภา 
- พี่ชายนางสาว
รตันา พรรณนิภา 

2561 – ปัจจบุนั 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 

2540 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2550 – 2562 
2550 – 2561 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ 
บรหิารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ, 
ประธานบรษัิท, 
ประธานกรรมการ, 
ประธานบรษัิท 
ประธานกรรมการ, 
ประธานบรษัิท 
ประธานกรรมการ 
ประธานบรษัิท
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม  อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อิน 
ชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
 
บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอร์
ปอเรชั่น จ  ากดั 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม. เพลส จ ากดั 
บรษัิท เดอะ เพอรเ์ฟค กรุป๊ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บรษัิท บิวตีแ้ล็บ อินโนเวชั่น 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 
บรษัิท ดาราเดลี่ ชอ้ปป้ิง 
จ  ากดั 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
ลงทนุในตา่งประเทศ 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
เสรมิความงาม ดแูลผิวหนา้ 
ผิวกาย 
ใหบ้รกิาร เสรมิความงามแบบ
ตา่งๆ 
ขายสินคา้โดยการขายสง่และ
ปลีก 
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 เอกสารแนบ 1 2 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประชาธิปไตย ส  าหรบันกับรหิารระดบัสงู        
รุน่ที่ 18 (ปปร.18) ปี 2557 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 
(วปส.)  รุน่ที่ 3 ปี 2556 

- หลกัสตูร ACADEMY OF BUSINESS 
CREATIVITY (ABC) รุน่ที่1 ปี 2556 

- หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคง
ขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุน่ที่ 3 ปี 2555 

- การบรหิารความเสี่ยงส าหรบัผูบ้รหิารรุน่ที่ 9 
ปี 2554 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
Class 146 ปี 2554 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 
Execution of Strategy  รุน่ 8 ปี 2553 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program     
รุน่ 23  ปี 2553 

- การเป็นนกัวิเคราะหท์างธุรกิจและเศรษฐกิจ 
รุน่ 17 ปี 2553 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

49 - ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรป์รชัญา
ดษุฎีบณัฑิตมหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต-นกั
บรหิาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั             
ศรปีทมุ 

- หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยั

2.93 - คูส่มรส 
ดร.อญัชลิน  
พรรณนิภา 

 

2561 – ปัจจบุนั 
 

 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธาน
กรรมการบรหิาร, 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ,  
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO) 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
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 เอกสารแนบ 1 3 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ :    
14 กรกฎาคม 2554 

ระดบัสงู (Super วปส.) รุน่ที่ 1 ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิ
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- หลกัสตูร Digital Transformation for CEO 
# 2 ปี 2563 จัดโดยหนังสือพิมพก์รุงเทพ
ธุรกิจ หนังสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ และ
บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ  ากัด (มหาชน)   

- Ultralink China รุน่ 1 2018 FiveWhale 
- หลกัสตูร วิทยาการผูน้  านวตักรรม เพื่อการ

แข่งขนัในระดบัโลก(วนล.) รุน่ที่ 2 ปี 2561
มหาวิทยาลยัสยาม 

- หลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิงบรูณาการ
ทางการแพทย ์(บสพ.) ปี 2561 วิทยาลยั
แพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ,์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูรพฒันาการใชส้ื่อดิจิทลัเชิง
สรา้งสรรค ์(DEF) ปี 2560 มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ 

- หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ(วตท.)รุน่ 22  ปี 2559 

- หลกัสตูร Difference :How to Harness 
Business Creativity รุน่ที่ 2 ปี 2557 
สถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรเชิงธุรกิจ 

- หลกัสตูร Real Estate/Real Deal รุน่ที่ 1 ปี 
2557 สถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรเชิง

2540 – ปัจจบุนั 
 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
2550 – 2563 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ, 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO) 
กรรมการ, 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO) 
กรรมการ, 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO) 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร (CEO) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการบรหิาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ 
อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั 
 
 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
 
 
บรษัิท ทีคิวแอลดี จ  ากดั 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม. เพลส จ ากดั 
บรษัิท ดาราเดลี่ จ  ากดั 
บรษัิท เดอะ เพอรเ์ฟค กรุป๊ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บรษัิท บิวตีแ้ล็บ อินโนเวชั่น 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 
บรษัิท ดาราเดลี่ ชอ้ปป้ิง 
จ  ากดั 
บรษัิท ดาราเดลี่ทวัร ์จ  ากดั 
 
บรษัิท บิวตี ้ทเวนตีโ้ฟร ์จ  ากดั 

นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
 
ลงทนุในตา่งประเทศ 
 
 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ใหค้  าปรกึษาประกนัภยั 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์
คลินิกเสรมิความงาม 
 
คลินิกเสรมิความงาม 
 
ขายปลีกสินคา้ทางเภสชักรรม
และเครือ่งส  าอาง 
ตวัแทนดา้นธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวและผูน้  าเที่ยว 
ขายปลีกสินคา้ทางเภสชักรรม
และเครือ่งส  าอาง 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 4 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจ 
- หลกัสตูร Director Certification Program 

รุน่ที่147 ปี 2554 
- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

(วปส.) รุน่ที่ 2 ปี 2554 ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารธุรกิจประกันวนิาศ
ภยัปี 2551 ของจฬุาลงกรณ ์

- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูสหสัวรรษใหม่ 
ปี2545 ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- ประธานบรหิารความเสี่ยง 
(CRO) 

- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
22 กนัยายน 2560 

58 
 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต เอกบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
รุน่ 143 ปี 2560 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
รุน่ที่ 254  ปี 2561 

- หลกัสตูร หลกัสตูร Internal Control for 
IPO team รุน่ที่ 2 (SET) 

 

 -  - นอ้งสาว 
ดร.อญัชลิน            
พรรณนิภา 

2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2545 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
ประธานบรหิาร
ความเสี่ยง (CRO) 
กรรมการบรหิาร, 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานบรหิาร
ความเสี่ยง (CRO) 
รองประธานบรหิาร
สายงานบรหิารพสัดุ
และจดัซือ้ 
กรรมการ 
ประธานบรหิาร
ความเสี่ยง (CRO) 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์             
อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
 
 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 
 
 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 5 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2551 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 

รองประธานสายงาน
บรหิารพสัดแุละ
จดัซือ้ 
กรรมการ 
ประธานบรหิาร
ความเสี่ยง (CRO) 
รองประธานสายงาน
บรหิารพสัดแุละ
จดัซือ้ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
 
 
บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
 
 
 
 
บรษัิท ดาราเดลี่ ชอ้ปป้ิง 
จ  ากดั 
บรษัิท ดาราเดลี่ทวัร ์จ  ากดั 
 
บรษัิท พรเีมียร ์คอนซเูมอร ์
จ  ากดั 
บรษัิท เดอะ เพอรเ์ฟค กรุป๊ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

 
 
 
ลงทนุในตา่งประเทศ 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี 
 
 
 
 
ขายสินคา้โดยการขายสง่และ
ปลีก 
ธุรกิจตวัแทนดา้นธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวและผูน้  าเที่ยว 
ผลิตสินคา้ทางเภสชักรรมและ
เครือ่งส  าอาง 
เสรมิความงาม ดแูลผิวหนา้ 
ผิวกาย 

4. นายอ าพน อน้เอ่ียม 
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- ประธานบรหิารปฏิบตัิการ 

(COO) 
 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
22 กนัยายน 2560 

60 - หลกัสตูร Director Certification Program 
รุน่ที่ 254  ปี 2561 

 
 

0.04 - 2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2545 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรหิาร 
กรรมการ, 
ประธานบรหิาร
ปฏิบตัิการ (COO) 
ประธานบรหิาร
ปฏิบตัิการ (COO) 
รองประธานบรหิาร
สายงานอาคาร

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 6 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  
 
 
 
2545 – 2562 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2545 – 2562 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
2560 – 2562 
 
2550 – 2562 
 
 
 

สถานที่, 
รองประธานบรหิาร
สายงานกิจการศนูย์
ประสานงาน, 
รองประธานบรหิาร
สายงานทรพัยากร
บคุคล 
ประธานบรหิาร
ปฏิบตัิการ (COO) 
รองประธานบรหิาร
สายงานอาคาร
สถานที,่ 
รองประธานบรหิาร
สายงานกิจการศนูย์
ประสานงาน, 
รองประธานบรหิาร
สายงานทรพัยากร
บคุคล 
กรรมการ 
ประธานบรหิาร
ปฏิบตัิการ (COO) 
รองประธานบรหิาร
สายงานอาคาร
สถานที,่ 
รองประธานบรหิาร

 
 
 
 
 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร ์
รนัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 7 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
2560 –  2561 

สายงาน ทรพัยากร
บคุคล 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
บรษัิท ดาราเดลี่ จ  ากดั 

 
 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์

5. นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ ์
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- ประธานบรหิารบญัชีการเงิน 
และนกัลงทนุสมัพนัธ(์CFO) 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
22 กนัยายน 2560 

57 - ปรญิญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

- ปรญิญาตร ี วิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู บญัชี 
วิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
บพิตรพิมขุ จกัรวรรดิ ์

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
รุน่ที่ 143/2017 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
รุน่ที่ 252/2018 

- หลกัสตูร CFO Certificate Program จดั
โดยสภาวิชาชีพบญัช ี

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital 
Market  รุน่ที่  5  จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Executive Development 
Program รุน่ที่ 7 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Thailand Overseas Investment 
Center (TOISC) รุน่ที่ 7 จดัโดยส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 

0.11 - 2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 - 2563 
 

กรรมการบรหิาร 
กรรมการ, 
ประธานบรหิารบญัชี
การเงินและนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์(CFO) 
ประธานบรหิารบญัชี
การเงินและนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์(CFO) 
ประธานบรหิารบญัชี
การเงิน (CFO) 
ประธานบรหิารบญัชี
การเงิน (CFO) 
 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์              
อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 8 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นางสาวสวุภา  เจรญิยิ่ง 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการและบรรษัท 
ภิบาล 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
8 พฤษภาคม 2561 

58 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน
การตลาดมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการ
ธนาคารมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Digital Leadership Bootcamp 
รุน่ที่ 2 ปี2563 สถาบนั Skooldio 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการ
พลงังาน (วพน) รุน่ที่ 13 สถาบนัวทิยาการ
พลงังาน 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class 
(SBM) รุน่ที่ 7/2019 (IOD) 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class 
รุน่ที่ 2 สถาบนั IOD ปี 2560 

- หลกัสตูร Boardroom Success through 
Financing and Investment   สถาบนั IOD  
ปี 2559 

- หลกัสตูร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries  สถาบนั 
IOD  ปี 2557 

- หลกัสตูร Financial Institutions 
Governance Program รุน่ที่ 5 สถาบนั 
IOD   ปี 2557 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 
สถาบนั IOD  ปี 2554 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 

0.38 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2561 – 2563 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั  
 
 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ
และบรรษัทภิบาล 
กรรมการที่ใมใ่ช่
ผูบ้รหิาร 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษัิท เดอะ วนั เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากดั 
 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 
บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอร ์  
เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท เอส เอฟ คอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท อินเตอรม์ารท์ (ไทย
แลนด)์ จ  ากดั 
 
บรษัิทกรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
จ  ากดั 
 
บรษัิท กรูเ์มต ์เอเซีย จ ากดั 
 
 
บรษัิท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จ ากดั 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
 
 
กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์
และวดีิทศัน ์ผลิตภาพยนตร์
และวดีิทศัน ์
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 
ประกอบกิจการโรงแรม 
กิจการบนัเทิงและการบรหิาร
จดัการ 
การฉายภาพยนตร ์
ขายพืชผลทางการเกษตร
พืน้เมืองเชน่เมล็ดพืช ตวัไหม
ปอ 
ใหบ้รกิารบรหิารศนูยอ์าหาร 
รา้นอาหาร ภตัตาคาร และ
รา้นที่เป็นสาขา 
บรกิารเป็นที่ปรกึษาและ
ออกแบบผลติภณัฑส์ินคา้
อาหาร 
ประกอบ (Assembly) และ



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 9 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Execution of Strategy  รุน่ที่ 6 สถาบนั 
IOD  ปี 2554 

- Finance For Non-Finance Director รุน่ที่ 
1 (FND 1/2001)สถาบนั IOD  ปี 2546 

- หลกัสตูร Director Certificate Program รุน่
ที่ 1 ปี 2543 

- Executive Development Program (EDP) 
รุน่ที่ 2 สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
(TLCA) ปี 2552 

- หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ(วตท.) รุน่ 1  ปี 2548 

- Families in Business from generation to 
Generation Harvard Business School, 
USA ปี 2547 

 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
2558 - 2561 
 
2558 – 2560 
 
 

 
 
 
อปุนายก 
 
กรรมการ และ
กรรมการบรหิาร 
กรรมการอิสระ 
 
 

 
 
 
สมาคมนกัวางแผนการเงิน
ไทย 
บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บิก๊ซี ซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์
จ ากดั (มหาชน) 
 

จ าหน่ายสินคา้Consumer 
Electronics ภายใตแ้บรนด ์
“แฟมิลี่” 
สมาคมนกัวางแผนการเงิน
ไทย 
บรษัิทหลกัทรพัย ์
 
ธุรกิจคา้ปลีก 
 
 

7. นายมารุต สิมะเสถียร 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และบรรษัทภิบาล 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ :  
22 กมุภาพนัธ ์2561 

72 - ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุน่ที่ 38 (2020) จดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที่ 17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย  

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) 

0.07 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2561- ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2559-ปัจจบุนั 

กรรมการก ากบัดแูล
กิจการและบรรษัทภิ
บาล 
กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน, 
กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ,

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษัิท ไทยเนชั่นแนล 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธุรกิจผลิตภณัฑค์อนกรตีเพื่อ



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 10 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

พ.ศ. 2545 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(2545) 

- การก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ร
มหาชน รุน่ที่11   
 

 
2546-ปัจจบุนั 
 
 
2532-ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
บรษัิท, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ+คูส่มรส
เป็นผูถื้อหุน้ 

โปรดคัท ์จ ากดั 
บรษัิท เอ็น แอล ดี  
เวลลอปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) 
บรษัิท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิง้ 
จ  ากดั 

ใชใ้นงานก่อสรา้ง 
ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 
 
 
เขา้ถือหุน้ในบรษัิทจ ากดัอื่นๆ 

8. นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และบรรษัทภิบาล 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ :  
22 กมุภาพนัธ ์2561 

53 - ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่162  ปี 2555 

- หลกัสตูร Director Diploma Examination 
รุน่36 ปี 2556 

 

 -  - 2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 

กรรมการ + ผูถื้อหุน้ 
 
กรรมการ + ผูถื้อหุน้ 
 
 
กรรมการก ากบัดแูล
กิจการและบรรษัทภิ
บาล 
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน, 
กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 
กรรมการ+ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
กรรมการอิสระ, 

บรษัิท วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 
 
บรษัิท วนั ลอว ์คลบั จ ากดั 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
บรษัิท โอโอวนัแบรนดด์ิง้
จ  ากดั 
 
 
บรษัิท อาบาเทก (เอเชีย) 

ที่ปรกึษากฎหมาย ภาษีและ
ธุรกิจ 
บรกิารจดัอบรมและให้
ค  าปรกึษาดา้นกฎหมาย และ
ภาษี 
ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบกิจการอนญุาตให้
บคุคลอ่ืนใชเ้ครือ่งหมาย
การคา้ เครือ่งหมายบรกิาร
หรอืทรพัยส์ินทางปัญญาอื่น
ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
2559-ปัจจบุนั 
 
2559-ปัจจบุนั 
 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการ+ผูถื้อหุน้ 
 
กรรมการ+ผูถื้อหุน้ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ+ผูถื้อหุน้ 

จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิทออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้
จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท เฌอรา่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บรษัิท ช็อกโกทอส จ ากดั 
 
บรษัิท ทนุทศกณัฐ์ จ  ากดั 
 
 
บรษัิท เวลลอร ์จ  ากดั 
บรษัิท เคเอชเคพี จ  ากดั 

 
 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 
ผลิตและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑไ์ฟเบอรซ์ีเมนต ์
หรอืวสัดทุดแทนไม ้และ 
กระเบือ้งหลงัคา 
ประกอบกิจการใหส้ิทธิแฟรน
ไซสร์า้นจ าหน่ายเครือ่งดื่ม 
รบัฝากขาย รบัจ านองให้
สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ มิใชธุ้รกิจ
ธนาคาร 
ใหค้  าปรกึษาดา้นกฏหมาย 
ใหค้  าปรกึษาดา้นกฏหมาย 

9. ดร.รชันีพร พคุยาภรณ ์  
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และบรรษัทภิบาล 
 

วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ :  
22 กมุภาพนัธ ์2561 

62 - ปรญิญาเอก สาขา Psychology  
Management , Alliant International 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขา School  Administration,   
Mississippi University ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขา Business  
Administration,  Mississippi state 
University for Women ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

0.04 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2561- ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการก ากบัดแูล
กิจการและบรรษัทภิ
บาล 
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธาน
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด

บรษัิท เอ เอช เอ็ม จ ากดั 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

จดัตัง้สถานศกึษาโรงเรยีน
เอกชน 
ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 12 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Financial Statements for 
Directors (FSD) รุน่ที่ 43/2020 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCPX)รุน่ที่ 261  ปี 2561 

- หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครอืข่าย
นวตักรรม รุน่ที่ 1  (BRAIN) จดัโดยสภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 
(วปส.) รุน่ที่ 6 จดัโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วพน.) รุน่ที่ 5 
จดัโดย สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที่8 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.
19) 2549 

- โครงการพฒันาสมัพนัธร์ะดบัผูบ้รกิาร รุน่ที่ 
3 (พสบ.3) 

 
 

 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2553-ปัจจบุนั 
 
 
2547-ปัจจบุนั 
 
2547-ปัจจบุนั 
 
2547-ปัจจบุนั 
 
2547-ปัจจบุนั 
 
2546-ปัจจบุนั 
 
2542-ปัจจบุนั 
 
2539-ปัจจบุนั 
 
2539-ปัจจบุนั 

คา่ตอบแทน,  
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บรษัิท บา้นไอที พรอ็พเพอรต์ี ้
จ  ากดั 
 
บรษัิท บา้นเจา้ส  าราญ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จ  ากดั 
 
บรษัิท นวตักรรมสมองกลฝัง
ตวัศรปีทมุ จ ากดั 
 
บรษัิท เอสพีทีโฮลดิง้ จ  ากดั 
 
บรษัิท เอสพีย ูดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 
บรษัิท เอสพีที พารค์ จ  ากดั 
 
บรษัิท เอสพีที แลนด ์จ ากดั 
 
หา้งหุน้สว่นจ ากดั พรสขุสนัต ์
คลีนน่ิง 
บรษัิท เอ็ม.พี.เอ็ดดเูคชั่น 
จ  ากดั 
บรษัิท ไทยอโยธยา
บรหิารธุรกิจ จ  ากดั 
บรษัิท เอส.เอ็ม.พี. 1996 

 
เชา่และด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นของ
ตนเองหรอืเชา่ผูอ่ื้น 
เชา่และด าเนินการเก่ียวกบั 
อสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นของ
ตนเองหรอืเชา่ผูอ่ื้น 
รบับออกแบบพฒันา ที่
ปรกึษา รบัจา้งท าวิจยัท  า
โครงการในเชิงวิชาการ 
จดัสรรที่ดินเพื่อขายหรอืให้
เชา่ 
จดัสรรที่ดินเพื่อขายหรอืให้
เชา่ 
จดัสรรที่ดินเพื่อขายหรอืให้
เชา่ 
จดัสรรที่ดินเพื่อขายหรอืให้
เชา่ 
บรกิารท าความสะอาด 
 
สถาบนัการศกึษา 
 
สถาบนัการศกึษา 
 
สถาบนัการศกึษา 



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 13 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2538-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
 
2536-ปัจจบุนั 
2531-ปัจจบุนั 
 
2530-ปัจจบุนั 
2527-ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
อธิการบด ี
กรรมการ 

จ ากดั 
บรษัิท อบุลชาติ จ  ากดั 
บรษัิท วนั พลสั วนั ดีไซน ์
จ  ากดั 
บรษัิท เอ็ม.พี.ทาวน ์จ ากดั 
บรษัิท ศรปีทมุการศกึษา 
จ ากดั 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
บรษัิท ไทยสรุยิะการเคหะ
และเกษตรกรรม จ ากดั 

 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
งานสถาปัตยกรรมและการให้
ค  าปรกึษาที่เก่ียวขอ้ง 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
สถาบนัการศกึษา 
 
สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

10. นายธนา เธียรอจัฉรยิะ 
- กรรมการอิสระ 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ :  
24 ธันวาคม 2563 

52 - ปรญิญาโท สาขา School  Administration,   
Mississippi University Washington State 
University, USA. 

- ปรญิญาตร ีเศษฐศาสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั
2) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP 181/2556) 

- TLCA Executive Development Program 
(EDP) รุน่ที่ 8/2554 

- ผูน้  ายคุใหมใ่นระบอบประชาธิปไตย 
สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ที่ 1/2554 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 8 

 

0.10 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
2563- ปัจจบุนั 
 
 
2563- ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
 
กรรมการและ
ประธานกรรมการ
บรษัิท 
ปรกึษาประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
กรรมการ 
 
ผูอ้  านวยการ 
หลกัสตูรพฒันา
ความคิดสรา้งสรรค์
เชิงธุรกิจ 
กรรมการอิสระ 

บรษัิท ทีคิวเอ็มคอรป์อเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท บลบูิค กรุป๊ จ  ากดั 
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษัิท เพอรเ์พิล เวนเจอรส์ 
จ  ากดั 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
 
 
 
บรษัิท เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
กิจกรรมใหค้  าปรกึษาดา้นการ
บรหิารจดัการอ่ืนๆ ซึง่มิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
สถาบนัการเงิน 
กิจการใหเ้งินทนุ
นอกเหนือจากการใหกู้ย้ืมเงิน
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทาง
การเงิน 
สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
 
 
 
ประกอบธุรกิจผลิตและ



  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

 เอกสารแนบ 1 14 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2563 
 
 
 
2558 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
รองผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 
กลุม่งานการตลาด 
และรกัษาการ รอง
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
ผูบ้รหิารสงูสดุ กลุม่
งานสื่อสารองคก์ร 
และกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม 

 
 
 
 
บรษัิท อกัษร เอ็ดดเูคชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท เซา้ทพ์อว ์บิสซิเนส 
จ ากดั 
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละ
เครือ่งดื่มที่มุง่เนน้ นวตักรรม
เพ่ือตอบโจทยเ์รื่องสขุภาพ
และความงามใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
กิจการโฮลดิง้ที่ไมไ่ดล้งทนุใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
ประกอบกิจการใหค้  าปรกึษา 
รบัท าแผนธุรกิจแผนการ
ตลาด รบับรหิารโครงการทาง
การตลาด 
สถาบนัการเงิน 

11. นางอมัราภรณ ์ ไวยาวจัมยั 
- ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่าย
บญัชี 

 

54 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ(การบญัชี) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

0.00 - 2562 – ปัจจบุนั 
 
2559 – 2561 
 
2562-ปัจจบุนั 

ผูอ้  านวยการอาวโุส
ฝ่ายบญัช ี
ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชี 
ผูอ้  านวยการอาวโุส

บรษัิท ทีคิวเอ็ม                       
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
 
 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
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 เอกสารแนบ 1 15 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2559 – 2561 
 
2562 –ปัจจบุนั 
 
2559 – 2561 
 
2562 -2563 
 
2559 – 2561 

ฝ่ายบญัช ี
ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชี 
ผูอ้  านวยการอาวโุส
ฝ่ายบญัช ี
ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชี 
ผูอ้  านวยการอาวโุส
ฝ่ายบญัชี
ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชี 

โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร ์
รนัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 
 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
 
 

 
 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
 
 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

12. นางสาวกาญจนี กลุสรุกิจ 
- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการฝ่าย 
การเงิน 

58 - ปรญิญาโท การตลาด  มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีการเงิน  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

0.01 - 2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2563 
 

ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายการเงิน 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม                       
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร ์
รนัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท แคสแมท จ ากดั 
 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 
นายหนา้ประกนัชวีิต 
 
ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13. นางสาวสพุิชญา เทพพิทกัษ ์
- เลขานกุารบรษัิท 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
28 กมุภาพนัธ ์2561 

48 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
บรูพา 

- Open House for Company Secretary 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

0.03 - 2561- ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
2547 - 2560 

เลขานกุาร 
 
ผูอ้  านวยการอาวโุส
สายงานปฏบิตัิการ 
ผูอ้  านวยการสาย
งานปฏิบตัิการ 

บรษัิท ทีคิวเอ็ม  
คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)  
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
 

ถือหุน้ในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company) 
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
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 เอกสารแนบ 1 16 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

(IOD) ปี 2563 
- หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ที่ 85/2018 สถาบนั IOD ปี 2561 
- หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) 
รุน่ที่ 40/2018 สถาบนั IOD ปี 2561 

หมายเหต ุ:  
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท : มีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพ่ือรบัผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการ การประชมุผุถื้อหุ้น ตลอดจนจดัท าและจดัเก็บเอกสารทะเบียนกรรมการ 
หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ตลอดจนด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด 
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2. บริษัท ทคีิวเอ็ม อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อญัชลิน พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานบรษัิท, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 1 

2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานบรหิารความเสี่ยง, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 3 ของเอกสารแนบ 1 

4. นายอ าพน อน้เอ่ียม 
- ประธานบรหิารปฏิบตัิการ 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 4 ของเอกสารแนบ 1 

5. นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ ์
- กรรมการ, 
- ประธานบรหิารบญัชีการเงิน 
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 5 ของเอกสารแนบ 1 

6. นางอมัราภรณ ์ ไวยาวจัมยั 
- ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัช ี

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 11 ของเอกสารแนบ 1 

7. นางสาวกาญจนี กลุสรุกิจ 
- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการฝ่าย
การเงิน 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 12 ของเอกสารแนบ 1 
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3. บริษัท ทเีจเอน็ อนิชวัรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายเกียรติสพุทัร จนัทรฉ์าย 
- กรรมการ 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารรว่ม 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
1 กนัยายน 2562 

52 - ปรญิญาโท คณะสถิติประยกุต ์สาขาวชิา
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัและบรหิารความเสี่ยง 
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

- - 2562 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2541 – 2551 
 
 
2535 - 2541 

กรรมการ / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารรว่ม 
ฝ่ายสนบัสนนุการ
ขายกิจการสาขา 
ฝ่ายกลยทุธแ์ละ
พฒันาธุรกิจ ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายขาย 
ฝ่ายคอมพิวเตอร ์ท า
หนา้ที่พฒันา
โปรแกรมระบบ
ประกนัภยั 

บรษัิท ทีเจเอ็น อินชวัรร์นัส ์
โบรกเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิทสินทรพัยป์ระกนัภยั 
บรษัิทคเูนียประกนัภยั 
 
บรษัิทอินทรประกนัภยั  
บรษัิทสินทรพัยป์ระกนัภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 
ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
 
 
ธุรกิจประกนัวินาศภยั 

2. นายเอกกร อรยิตรยัพงศ ์
- กรรมการ 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารรว่ม 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

 
วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้ : 
1 กนัยายน 2562 

54 - ปรญิญาโท ปรญิญาคณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- หลกัสตูรการประกนัภยัขัน้สงู สถาบนัประกนัภยั
ไทย (TII) 

 

- - 2562 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
2539 – 2552 
 
2532 – 2539 
 
2530 - 2532 

กรรมการ / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารรว่ม 
ผูอ้  านวยการฝ่าย 
 
ฝ่ายรบัประกนัภยั ,
ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายรบัประกนัภยั 
 
ฝ่ายรบัประกนัภยั 

บรษัิท ทีเจเอ็น อินชวัรร์นัส ์
โบรกเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์
โบรคเกอร ์จ  ากดั 
บรษัิท คเูนียประกนัภยั จ ากดั 
 
บรษัิท มิตรแทป้ระกนัภยั 
จ  ากดั(มหาชน) 
บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั 
จ  ากดั(มหาชน) 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 
ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
 
ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
 
ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
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4. บริษัท ทคีิวเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อญัชลิน พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานบรษัิท, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 1 

2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานบรหิารความเสี่ยง, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 3 ของเอกสารแนบ 1 

4. นายอ าพน อน้เอ่ียม 
- ประธานบรหิารปฏิบตัิการ 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 4 ของเอกสารแนบ 1 

5. นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ ์
- ประธานบรหิารบญัชีการเงิน 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 5 ของเอกสารแนบ 1 

6. นางอมัราภรณ ์ ไวยาวจัมยั 
- ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัช ี

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 11 ของเอกสารแนบ 1 

7. นางสาวกาญจนี กลุสรุกิจ 
- ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการฝ่าย
การเงิน 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 12 ของเอกสารแนบ 1 
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5. บริษัท ทโีอ 2020 จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อญัชลิน พรรณนิภา 
- ประธานกรรมการ, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 1 

2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 3 ของเอกสารแนบ 1 

 

6. บริษัท แคสแมท จ ากดั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุน้

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 1 

2. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
- กรรมการ, 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นายอ าพน อน้เอ่ียม 
- กรรมการ 

อา้งถึงรายละเอียด ตามหวัขอ้ 1.1 ขอ้ 3 ของเอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 1 (2)  
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง                                        

ล าดบั บรษัิท 

ดร. 
อญัชลิน 
พรรณนิภา 

ดร. 
นภสันนัท ์
พรรณนิภา 

นางสาว 
รตันา 

พรรณิภา 

นาย 
อ าพน 
อน้เอ่ียม 

นางสาว 
สมพร      
อ าไพ

สทุธิฑงษ ์

นางสาว 
สวุภา        
เจรญิยิ่ง 

นาย 
มารุต 

สิมะเสถียร 

นาย 
ชินภทัร 
วิสทุธิ
แพทย ์

ดร.       
รชันีพร 
พคุยา
ภรณ ์

นาย 
ธนา  
เธียร

อจัฉรยิะ 

นาง 
อมัราภรณ ์
ไวยาวจัมยั 

นางสาว
กาญจนี 
กลุสรุกิจ 

นาย 
เกียรติสพุทัร  
จนัทรฉ์าย 

นาย 
เอกกร 
อรยิตรยั
พงศ ์

1.  บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ  ากดั ("บรษัิท") X, P /, C /, M /, M /, M // //, AC //, AC //, AC // M M   

 
บรษัิทยอ่ย                        

2.  บรษัิท ทีคิวเอ็ม อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั X, P /, C /, M M M        M M   
3. บรษัิท ทีเจเอ็น อินชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั             /, C /, C 
4.  บรษัิท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ  ากดั X, P /, C /, M M M        M M   
5. บรษัิท ทีโอ 2020 จ ากดั X / /            
6.  บรษัิท แคสแมท จ ากดั 

 
X, C / / 

 
       

 
   

 
บรษัิทรว่ม                      

7.  บรษัิท ทีคิวแอลดี จ  ากดั   /                   

 
บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง                       

8.  บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ  ากดั /                   
9.  บรษัิท ทีคิวเอ็ม. เพลส จ ากดั / /             
10.  บรษัิท ดาราเดลี่ จ  ากดั  /             
11.  บรษัิท ดาราเดลี่ทวัร ์จ  ากดั  / /            
12.  บรษัิท ดาราเดลี่ ชอ้ปป้ิง จ  ากดั / / /            

13. 
 บรษัิท เดอะ เพอรเ์ฟค กรุป๊ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

/ / / 
  

  
  

 
 

   

14.  บรษัิท บิวตีแ้ลบ็ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั / /             
15.  บรษัิท พรเีมียร ์คอนซเูมอร ์จ  ากดั   /                 
16.  บรษัิท บิวตี ้ทเวนตีโ้ฟร ์จ  ากดั  /                  
17.  บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)      //         
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ล าดบั บรษัิท 

ดร. 
อญัชลิน 
พรรณนิภา 

ดร. 
นภสันนัท ์
พรรณนิภา 

นางสาว 
รตันา 

พรรณิภา 

นาย 
อ าพน 
อน้เอ่ียม 

นางสาว 
สมพร      
อ าไพ

สทุธิฑงษ ์

นางสาว 
สวุภา        
เจรญิยิ่ง 

นาย 
มารุต 

สิมะเสถียร 

นาย 
ชินภทัร 
วิสทุธิ
แพทย ์

ดร.       
รชันีพร 
พคุยา
ภรณ ์

นาย 
ธนา  
เธียร

อจัฉรยิะ 

นาง 
อมัราภรณ ์
ไวยาวจัมยั 

นางสาว
กาญจนี 
กลุสรุกิจ 

นาย 
เกียรติสพุทัร  
จนัทรฉ์าย 

นาย 
เอกกร 
อรยิตรยั
พงศ ์

18.  บรษัิท เอส เอฟ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)      //         
19.  บรษัิท อินเตอรม์ารท์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั      /         
20.  บรษัิท กรูเ์มต ์เอเซีย จ ากดั      /         
21.  บรษัิท กรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั      /         
22.  บรษัิท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จ ากดั      /         
23. สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย      (1)         
24. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย      /         
25. บรษัิท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั      /         
26.  บรษัิท ไทย เนชั่นแนล โปรดคัท ์จ ากดั       //. AC        
27.  บรษัิท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)       X, AC        
28.  บรษัิท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิง้ จ  ากดั       /        
29.  บรษัิท ออรจิิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน)        //, AC       
30.  บรษัิท อาบาเทก (เอเชีย) จ  ากดั (มหาชน)        //, AC       
31.  บรษัิท เฌอรา่ จ  ากดั (มหาชน)        //, AC       
32.  บรษัิท เคเอชเคพี จ  ากดั        /       
33.  บรษัิท ช็อกโกทอส จ ากดั        /       
34.  บรษัิท ทนุทศกณัฐ์ จ  ากดั        /       
35.  บรษัิท เวลลอว ์จ ากดั        /       
36.  บรษัิท โอโอวนั แบรนดด์ิง้ จ  ากดั        /       
37. บรษัิท วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั        /       
38. บรษัิท วนั ลอว ์คลบั จ ากดั        /       
39.  บรษัิท ไทยสรุยิะการเคหะและเกษตรกรรม จ ากดั         /      
40.  บรษัิท ไทยอโยธยาบรหิารธุรกิจ จ  ากดั         /      
41.  บรษัิท นวตักรรมสมองกลฝังตวัศรปีทมุ จ ากดั         /      
42.  บรษัิท บา้นเจา้ส  าราญ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั         /      
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 เอกสารแนบ 1 23 

ล าดบั บรษัิท 

ดร. 
อญัชลิน 
พรรณนิภา 

ดร. 
นภสันนัท ์
พรรณนิภา 

นางสาว 
รตันา 

พรรณิภา 

นาย 
อ าพน 
อน้เอ่ียม 

นางสาว 
สมพร      
อ าไพ

สทุธิฑงษ ์

นางสาว 
สวุภา        
เจรญิยิ่ง 

นาย 
มารุต 

สิมะเสถียร 

นาย 
ชินภทัร 
วิสทุธิ
แพทย ์

ดร.       
รชันีพร 
พคุยา
ภรณ ์

นาย 
ธนา  
เธียร

อจัฉรยิะ 

นาง 
อมัราภรณ ์
ไวยาวจัมยั 

นางสาว
กาญจนี 
กลุสรุกิจ 

นาย 
เกียรติสพุทัร  
จนัทรฉ์าย 

นาย 
เอกกร 
อรยิตรยั
พงศ ์

43.  บรษัิท บา้นไอที พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั         /      
44.  หา้งหุน้สว่นจ ากดั พรสขุสนัต ์คลีนน่ิง         /      
45.  บรษัิท วนั พลสั วนั ดีไซน ์จ ากดั         /      
46.  บรษัิท ศรปีทมุการศกึษา จ ากดั         /      
47.  บรษัิท อบุลชาติ จ  ากดั         /      
48.  บรษัิท เอ็ม.พี.ทาวน ์จ ากดั         /      
49.  บรษัิท เอ็ม.พี.เอ็ดดเูคชั่น จ  ากดั         /      
50.  บรษัิท เอสพีที พารค์ จ  ากดั         /      
51.  บรษัิท เอสพีที แลนด ์จ ากดั         /      
52.  บรษัิท เอสพีที โฮลดิง้ส ์จ  ากดั         /      
53.  บรษัิท เอสพีย ูดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั         /       
54.  บรษัิท เอส.เอ็ม.พี. 1996 จ  ากดั         /      
55. มหาวิทยาลยัศรปีทมุ         (2) (4)     
56. บรษัิท เอ เอช เอ็ม จ ากดั         /      
57. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)          (3)     
58. บรษัิท บลบูิค กรุป๊ จ  ากดั          X.     
59. บรษัิท เพอรเ์พิล เวนเจอรส์ จ ากดั          /     
60. บรษัิท เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน)          //     
61. บรษัิท อกัษร เอ็ดดเูคชั่น จ  ากดั (มหาชน)          /     

ต าแหน่ง 
X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ           // = กรรมการอิสระ   AC = กรรมการตรวจสอบ         
P = ประธานบรษัิท  C = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร M = ผูบ้รหิาร           
(1)   = อปุนายก  (2) = อธิการบด ี  (3)= ที่ปรกึษา  (4)= ผูอ้  านวยการ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

1)  คณะกรรมการของบริษัท ทีควิเอ็ม อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากัด 
       คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 

 
2)  คณะกรรมการของบริษัท ที เจ เอ็น อนิชวัรรั์นสโ์บรกเกอร ์จ ากัด 
       คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเกียรติสพุทัร จนัทรฉ์าย  กรรมการ 
2. นายเอกกร อรยิตรยัพงศ ์ กรรมการ 

 
3) คณะกรรมการของบริษัท ทีควิเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
      คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 

 
4) คณะกรรมการของบริษัท ทีโอ 2020 จ ากัด 
      คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 

 
5)  คณะกรรมการของบริษัท แคสแมท จ ากดั 
       คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 
3. นายอ าพน อน้เอี่ยม กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่ได้มอบหมายให้เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ช่ือ-นามสกลุ  /  
ต าแหนง่  /  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
  / ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ใน 
บรษัิท*(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือหนว่ยงานบรษัิท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ี
 
Certified Professional 
Internal Audit of 
Thailand (CPIAT)  
 
ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี  
27 พฤษภาคม 2563 
เป็นหวัหนา้ตรวจสอบ
ภายใน 
 

37  คุณวุฒกิารศึกษา  
- ปรญิญาตร ีคณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
- เอกการบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 
(บญัชี บณัฑิต) 
  
ประวัติการอบรม  
- หลกัสตูร ผูต้รวจสอบภายใน 
รุน่ 1-2  
- หลกัสตูร การประเมินความเสีย่ง  
หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎี
และปฏิบตัิ  
- โครงการดารงและปรบัปรุงคณุภาพ
งานตรวจสอบภายในของหนว่ยงาน  
- แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั
มาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  
- แนวทางการสบืสวน สอบสวน การ
ทจุรติ  

- - มิ.ย. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารและ
ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

บจ.ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิต ิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบ
ภายใน 

2554 - 3/6/2559 ผูช้่วยผูจ้ดัการ แผนกตรวจสอบ
ภายใน/บจ.สอบบญัชี

ธรรมนิต ิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบ
บญัชีและตรวจสอบ

ภายใน 
2552 - 2553 ผูต้รวจสอบภายใน

อาวโุส 
แผนกตรวจสอบ

ภายใน/บจ.สอบบญัชี
ธรรมนิต ิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบ
บญัชีและตรวจสอบ

ภายใน 
2549 - 2551 ผูต้รวจสอบภายใน แผนกตรวจสอบ

ภายใน/บจ.สอบบญัชี
ธรรมนิต ิ

ใหบ้รกิารตรวจสอบ
บญัชีและตรวจสอบ

ภายใน 
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ช่ือ-นามสกลุ  /  
ต าแหนง่  /  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
  / ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ใน 
บรษัิท*(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหวา่งกรรมการ
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ ช่ือหนว่ยงานบรษัิท ประเภทธุรกิจ 

- มาตรฐานสากลการปฏิบตังิาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the 
Professional Practice of Internal 
Auditing)  
- อบรมเตรยีมตวัสอบ CIA Part II 
สภาวิชาชีพบญัชี  
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน 
เพื่อเตรยีมตวัเป็น ผูต้รวจสอบภายใน
รบัอนญุาตสากล (Pre CIA) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
Asian Confederation of Institutes 
of Internal Auditors Conference 
2018 (มาเลเซีย) 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

ทรพัยส์นิท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 
คา่เช่าตลาด 

วิธีการประเมิน 
ผูป้ระเมินราคา
ทรพัยส์นิ/ 

ผูป้ระเมินหลกั 

วตัถปุระสงค ์
การประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิ 

วนัท่ีในรายงาน 
การประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิ 

1. ค่าเช่าตลาดของอาคารส านักงานใหญ่ (อาคารพรรณนิภา 1) 
ทรพัยส์นิ : อาคารส านกังาน สงู 6 ชัน้พรอ้มชัน้ดาดฟา้ พืน้ท่ีรวม 7,012 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี สามารถตอ่อายไุดอ้ีก 3 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี 3 ปี และ 1 ปี 
ตามล าดบั 1 

ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
500 บาทตอ่
ตารางเมตร 

- ปรบัคา่เช่า
ประมาณ 10% 
ทกุๆ 3 ปี 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อประกอบ
วตัถปุระสงค์
สาธารณะ  

1 มิถนุายน  2561 

2. ค่าเช่าตลาดของอาคารส านักงานใหญ่ (อาคารพรรณนิภา 2) 
ทรพัยส์นิ : อาคารส านกังาน สงู 7 ชัน้พรอ้มชัน้ดาดฟา้ พืน้ท่ีรวม 6,548.05 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี สามารถตอ่อายไุดอ้ีก 3 ครัง้ ครัง้ละ 3 ปี 3 ปี และ 1 ปี 
ตามล าดบั 1 

ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 123/3 ซอยลาดปลาเคา้ 25  ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
450 บาทตอ่
ตารางเมตร 

- ปรบัคา่เช่า
ประมาณ 10% 
ทกุๆ 3 ปี 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพือ่
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม 
 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อประกอบ
วตัถปุระสงค์
สาธารณะ  

26 กรกฎาคม 
2561 

3. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา 
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 3 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย จ านวน 1 คหูา พืน้ท่ีรวม 446 ตาราง

เมตร ระยะเวลาการเชา่ 1 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 158/131 หมู ่3 ต าบลคลองสวนพล ูอ าเภอเมืองพระนครศรอียธุยา 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 
 

-  คา่เช่าเดือนละ 
79 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 
 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 
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ทรพัยส์นิท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 
คา่เช่าตลาด 

วิธีการประเมิน 
ผูป้ระเมินราคา
ทรพัยส์นิ/ 

ผูป้ระเมินหลกั 

วตัถปุระสงค ์
การประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิ 

วนัท่ีในรายงาน 
การประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิ 

4. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขาอุดรธานี 
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 3 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย จ านวน 2 คหูา พืน้ท่ีรวม 462 ตาราง

เมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 392/22 หมู ่5 ถนนเลีย่งเมอืงอดุรธานี ต าบลบา้นเลีย่ม อ าเภอเมือง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธาน ี
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
95 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

5. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขาระยอง 
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา พืน้ท่ีรวม 192 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 222/20 – 222/21 หมู ่4 แยกบา้นดอน ถนนบางละมงุ-ระยอง ต าบลเชิง

เนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
75 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

6. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขาพิษณุโลก 
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 4 ชัน้ จ านวน 3 คหูา พืน้ท่ีรวม 559.60 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลที่ 58/17 หมู ่10 ถนนสหีราชเดโชชยั (ทางหลวงหมายเลข 117) ต าบลวดั

จนัทร ์อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
110 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 
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ทรพัยส์นิท่ีประเมิน 
ราคาประเมิน 
คา่เช่าตลาด 

วิธีการประเมิน 
ผูป้ระเมินราคา
ทรพัยส์นิ/ 

ผูป้ระเมินหลกั 

วตัถปุระสงค ์
การประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิ 

วนัท่ีในรายงาน 
การประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิ 

7. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขานครปฐม 
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา พืน้ท่ีรวม 114 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 12 ซอยเทศา 14 ถนนเทศา ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
129 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

8. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขาเชียงใหม ่
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 4 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย จ านวน 1 คหูา พืน้ท่ีรวม 190 ตาราง

เมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 199/4 หมู ่5 ภายในโครงการปาลม์สปรงิสพ์ลาซา่ ถนนมหดิล ต าบล

หนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
106 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

9. ค่าเช่าตลาดของส านักงานสาขาขอนแก่น 
ทรพัยส์นิ : อาคารพาณิชย ์สงู 3 ชัน้ จ านวน 3 คหูา พืน้ท่ีรวม 438.40 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตัง้ทรพัยส์นิ :  เลขที่ 141, 141/1, 141/2 หมู ่14 ถนนบา้นหวัทุง่ ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ : บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ภาระผกูพนั : ไมม่ี 

-  คา่เช่าเดือนละ 
98 บาทตอ่
ตารางเมตร 

วิธีเปรยีบเทียบกบัขอ้มลู
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บรษัิท ยเูค แวลู
เอชั่น แอนด ์เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตัง้ติดธรรม 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้
วฒุิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม  

4 พฤษภาคม 
2561 
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รายงาน 

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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การพัฒนาอย่างย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายความยั่งยนืด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล 

บรษัิทตระหนกัดีถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบและค านงึถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ พนกังาน คู่
คา้ สงัคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพฒันาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยผนวกเป้าหมายดา้นการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนกับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของบรษัิทท่ีเนน้สรา้งดลุยภาพระหวา่งการพฒันาและการเติบโตของบรษัิท การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบรหิารความเสี่ยง 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการสรา้งคณุค่ารว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย ทัง้นี ้บริษัทจึงก าหนดกรอบการบริหารจัดการให้
เป็นแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการด าเนินงาน ดงันี ้

1)  ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูถื้อ
หุน้ เพื่อสรา้งและรกัษาผลประกอบการท่ีดี สรา้งความมั่นคง และความยั่งยืนดา้นการเงินใหก้บับรษัิท 

2)  มุง่มั่นในการพฒันาดา้นระบบและการบรกิารท่ีดี เพื่อตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ มุ่งเนน้การบริหาร
จดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

3)  พฒันากลยทุธก์ารเติบโตอย่างมีคณุภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการห่วงโซ่อปุทาน และ
การบรหิารจดัการภายในท่ีดี สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตภ้าวะการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

4)  บริหารจัดการทรพัยากร และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน ใหค้วามส าคญักับการใชแ้ละดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มในตลอด
กระบวนการของการด าเนินธุรกิจ โดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเ้พื่อปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5)  สง่เสรมิการปลกูจิตส านกึในเรือ่งการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังาน เปิดโอกาสใหพ้นกังาน รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สีย
มีสว่นรว่มในการจดัการและดแูลสิง่แวดลอ้ม  

6)  ด าเนินกิจการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ผ่านกิจกรรมที่จัดท าขึน้อย่างมีประสิทธิผลสงูสดุ และน าไปสูก่ารอยู่
รว่มกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ ควบคูก่บัการสรา้งมลูคา่เพิ่ม (Value Creation) ใหแ้ก่ธุรกิจไปพรอ้มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุภาคสว่น เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

7)  ใหค้วามส าคญัในการดแูลพนกังาน พฒันาศกัยภาพของพนกังาน เสรมิสรา้งศกัยภาพทนุมนษุย ์เพื่อรองรบักบักลยทุธ์
ของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 

8)  สง่เสรมิ และพฒันาดา้นบรหิารจดัการโดยใชห้ลกัปรชัญาแนวคิด ‚ธุรกิจยั่งยืน (RINEN)‛  
9)  จดักิจกรรมในการสรา้งการมีสว่นรว่ม และรว่มมือกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นเพื่อก าหนดแนวทางพฒันาความยั่งยืน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 

1. การพัฒนาอยา่งยั่งยนืและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.1  นโยบายภาพรวมด้านความยั่งยนืและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดีต่อสงัคม ดว้ยหลกั
จรยิธรรมและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม จึงมีการแตง่คณะท างานความยั่งยืนองคก์ร เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน ดแูลการด าเนินการดา้นความ
ยั่งยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล ตามหลกัการที่
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 8  ขอ้ ดงันี ้

(1) การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
(2) การตอ่ตา้นก ารทจุรติคอรร์ปัชั่น  
(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน  
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(4) การปฎิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม  
(5) ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค  
(6) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
(7) การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคม  
(8) การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดลอ้มและผูม้ีสว่นได้

เสยี 

1.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงานด้านความยั่งยนื 
 บรษัิทด าเนินธุรกิจภายใตป้รชัญาที่วา่ "ซื่อสตัย ์ยตุิธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสงัคม" มาโดยตลอดและใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาบริการดา้นนายหนา้ประกนัภยั ใหล้กูคา้ไดร้บับริการที่ดีมากกว่าแค่การเป็นนายหนา้ขายประกนั ภายใตแ้นวคิด “TQM 
Beside, Fight For fair เพื่อนที่เคียงขา้งคณุตลอด 24 ชั่วโมง” โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนีอ้ีกหนึ่ง
นโยบายที่ส  าคญัที่บรษัิทยดึถือและด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง คือ นโยบายความยั่งยืนดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล และ
นโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่บรษัิทไดก้ าหนดความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และยงัจดัใหม้ีกา
ระบุประเด็นส าคัญในการท าธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของสหประชาชาติ ( Sustainable 
Development Goals ) ซึง่บรษัิทสามารถระบแุละจดัล าดบัประเด็นส าคญัและด าเนินการอย่างเรง่ด่วนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
สากลได ้และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 วาระท่ี 2 ไดอ้นมุตัิแลว้ ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตรงกับเป้าหมายล าดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ตอ่เนื่อง ครอบคลมุ และยั่งยืน สง่เสรมิศกัยภาพการท าใหเ้กิดอาชีพและการจา้งงานอย่างถว้นหนา้และเป็น
ธรรม และงานท่ีมีคณุคา่ส าหรบัทกุคน 

(2) การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบั ตรงกับเป้าหมายล าดบัที่ 17 การร่วมมือกันเพื่อ การพฒันาอย่างยั่งยืน เพื่อ
เสริมสรา้งวิธีการปฏิบตัิใหเ้ขม้แข็งและสรา้งพลงัความรว่มมือนานาชาติเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นประเด็น
สาระส าคญัของธุรกิจ โดยบริษัทจักตอ้งด าเนินงานตามกฎหมายและขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดัทัง้กฎหมายไทยและ
กฎหมายสากล มิเช่นนัน้บรษัิทอาจถกูสั่งใหร้ะงบัการด าเนินงานหรือถอนใบอนญุาตได ้รวมถึงปฎิบตัิต่อคู่คา้และคู่แข่ง
อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค ไมม่ีการกีดกนัทางการคา้ การเขา้ถึงตลาด หรอืการกระท าใด ๆ ที่ขดัตอ่การท าธุรกิจอยา่ง
เป็นธรรม 

(3) การดแูลพนกังาน ตรงกับเป้าหมายล าดบัที่ 3 สขุภาพ ที่ดี และเป้าหมายล าดบัที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี เพื่อท าให้
แน่ใจถึง การจ้างงานอย่างถ้วนหนา้และเป็นธรรม งานที่มีคุณค่าส าหรบัทุกคน การมีสขุภาวะในการด ารงชีพและ
สง่เสรมิความเป็นอยูท่ี่ดีในทกุช่วงอาย ุและเปา้หมายล าดบัท่ี 5 ความเท่าเทียมกนัทางเพศ เพื่อบรรลถุึงความเท่าเทียม
กนัทางเพศและสง่เสริมพลงัของสตรีและเด็กหญิงทกุคน เพราะบริษัทเช่ือว่าการที่พนกังานท างานอย่างมีความสขุจะ
สามารถสรา้งคณุประโยชนแ์ละผลตอบแทนตา่ง ๆ ใหก้บับรษัิทอยา่งมากมาย ซึง่สง่ผลดีทัง้กบับริษัทเองและผูม้ีสว่นได้
เสยีทกุฝ่าย 

(4) การพฒันาศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของบคุลากร (HRD) ตรงกบัเป้าหมายล าดบัที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี
เพื่อสง่เสรมิการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอ่เนื่อง ครอบคลมุ และยั่งยืน สง่เสรมิศกัยภาพการท าใหเ้กิดอาชีพและการ
จา้งงานอยา่งถว้นหนา้และเป็นธรรม และงานท่ีมีคณุคา่ส าหรบัทกุคน  

(5) การจดัการทรพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ตรงกบัเปา้หมายล าดบัที่ 12 การใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืนและรบัผิดชอบเพื่อ
ท าให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายล าดับที่13 การปฏิบัติการเก่ียวกับสภาพ
ภมูิอากาศ ซึง่ตอ้งด าเนินการอยา่งเรง่ด่ว่นเพื่อต่อสูก้บัการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมูิอกาศและผลกระกระทบของการ
เปลีย่นแปลง ซึง่เป็นเปา้หมายพิเศษที่องคก์รใหค้วามส าคญัและด าเนินการอยา่งเรง่ดว่น 
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ภาพประกอบ 1. การประเมนิประเดน็ส าคญัในการประกอบธุรกจิ 

 

ภาพประกอบ 2.  ผลการประเมนิประเดน็ส าคญัในการประกอบธุรกจิ 
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2.  การด าเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยนืและความรับผิดชอบต่อสังคมในในปี พ.ศ. 2563 

2.1  มิติเศรษฐกิจและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
2.1.1 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

บริษัทในฐานะนายหนา้ประกันภยัและประกันชีวิต โดยมีหนา้ที่หลกัของนายหนา้ คือ การจัดหาและน าเสนอ
ผลติภณัฑ ์หรอื แบบแผน ประกนัภยัและประกนัชีวิต ที่ค  านึงถึงความเหมาะสม ความคุม้ค่า และเกิดประโยชนส์งูสดุใหก้บั
ลกูคา้ โดยบริษัทยังคงค านึงถึงบริการหลงัการขายเป็นส าคญัดว้ยเช่นกัน  และในส่วนของคู่คา้พนัธมิตร บริษัทประกัน  
บรษัิทก็จ าเป็นตอ้งบรหิารความสมัพนัธ ์ โดยการเป็นช่องทางการขายที่มีคณุภาพ ประสทิธิภาพ สรา้งยอดขายตามแผนงาน
ที่มีการวางไวร้ว่มกนั รวมถึงการใหบ้รกิารระหวา่งกนั ที่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของบรษัิทประกนัภยัคูค่า้ เพื่อใหบ้รษัิทและคู่
คา้เติบโตและเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัตอ่ไปไดใ้นระยะยาว   ทัง้นีก้ารท าธุรกรรมและปฏิบตัิงานระหว่างกนัในดา้นต่างๆนัน้ จะ
อยู่ภายใตก้รอบการก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) อย่าง
เครง่ครดั ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งพฒันา สินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ คู่คา้ ตลอดจนการพฒันา
ประสิทธิภาพ กระบวนการท างานและพนกังาน โดยการใชเ้ครื่องมือและ Technology ที่ทันสมยั เพื่อใหส้อดคลอ้งการ
นโยบายของบรษัิท ในการเป็น Number One Digital Insurance Broker   

2.1.2 การวิเคราะหแ์ละการจัดล าดับผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นส าคัญ ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความตอ้งการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
การตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ลกูคา้ การจดัหา แนะน า แบบประกนัท่ี
เหมาะสม และการไดร้บับรกิารเป็นอยา่ง
ดี 

การมีผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีหลากหลาย ที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ พรอ้มทัง้บรกิารหลงัการขายที่
ดีเยี่ยม 

2. บรษัิทคูค่า้ 
พนัธมิตรบรษัิท
ประกนัภยั และ
ประกนัชีวติ 

การสรา้งยอดขาย และ การบรหิารงาน
อยา่งมีคณุภาพ 

การพฒันาประสทิธิภาพการท างาน ของพนกังานและ
ระบบการท างาน โดยการใชเ้ทคโนโลยี ที่ทนัสมยัมาชว่ย
สนบัสนนุ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายและการขยาย
กลุม่ลกูคา้หรอืการหา Segment ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 
การบรหิาร Portfolio ใหคู้ค่า้สามารถมีก าไรจากการรบั
ประกนัภยั 

3. คูค่า้ กลุม่ 
Supplier ผูจ้  าหนา่ย
สนิคา้และบรกิาร 

- การปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาค
และเป็นธรรม 
 

- ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่คูค่า้  
- สง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
- ปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาอยา่งครบถว้น 
- ไมเ่รยีก รบั จ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไมส่จุรติตอ่คูค่า้ 
- บรษัิทจดัสง่จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier Code of 
Conduct) เพื่อใหคู้ค่า้ไดร้บัทราบถึงแนวนโยบายของ
บรษัิท 

4. ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ 

- ผลตอบแทนทางการเงิน 
  (ก าไร เงินปันผล มลูคา่หุน้) 
- การบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
- กิจการมีการเติบโตอยา่งมั่นคง 

- ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- ปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 
- บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย ์โปรง่ใสตรวจสอบได ้
- เปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความตอ้งการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
การตอบสนองของผู้มีส่วนได้เสีย 

- มีระบบบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบั
ที่ควบคมุได ้

- มีระบบการก ากบัควบคมุ ระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีด ี

5. พนกังาน - ผลตอบแทนทัง้ในรูปเงินเดือน
และสวดัิการท่ีเหมาะสม 

- การจดัสภาพแวดลอ้มของการท างาน
ที่ดี ปลอดภยั ถกูสขุอนามยัและลด
ปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 

- การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพ
พนกังาน 

- ความมั่นคงกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
- การจดัการในเรือ่งรอ้งเรยีนของ
พนกังานและการเคารพในสทิธิ
มนษุยชน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

- จ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
- มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
- ตรวจสขุภาพประจ าปี 
- มีการจดัอบรมประจ าปี 
- เคารพในสทิธิมนษุยชนปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนั 

- จดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัถกู
สขุอนามยั 

- มีสวสัดิการท่ีดีแก่พนกังาน 

6. ชมุชนและสงัคม
โดยทั่วไป 

- ไดร้บัการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม
ที่เป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคม 

- การมีสว่นรว่มเป็นพลงัในการตอ่ตา้น
การทจุรติคอรร์ปัชั่น 

- สนบัสนนุกิจกรรมดา้นการศกึษา ชมุชน ศาสนา 
  การกศุลและสงัคม 
- การตอบสนองและจดัการขอ้รอ้งเรยีนของชมุชน 
 

7. หนว่งานภาครฐั 
คปภ. กลต  
สรรพากร  กทม.  
กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ส านกังาน
ประกนัสงัคม สถานี
ต ารวจ 

- สามารถปฏิบตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบั
ของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

- ไมส่รา้งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและ
สงัคมชมุชน 

- ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

- เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและโปรง่ใส 

8. คูแ่ขง่ทางการคา้ - การแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
และโปรง่ใส 

- ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ เพื่อด าเนินธุรกิจอยา่ง
เป็นธรรมและโปรง่ใส 

- ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่โดยการกลา่วหาทางรา้ย 
- แขง่ขนัโดยการเสนอบรกิารใหล้กูคา้พงึพอใจ ไมต่ดั
ราคา 

- รว่มมือกนัประกอบธุรกิจเชิงสรา้งสรรค ์
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2.1.3 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้ากลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิต คู่ค้ากลุ่ม Supplier 
ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
2.1.3.1 ลกูคา้  

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสว่นรว่มของลกูคา้ โดยเช่ือมั่นว่าความสมัพนัธ์อนัดีบนพืน้ฐาน
ของความไวว้างใจ ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลกูคา้ที่มีต่อองคก์รเป็นสิ่งที่มีค่าที่จะสง่ผลต่อการ
บรรลเุปา้หมายในการเป็นองคก์รที่พฒันาและเติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน อีกทัง้การบรหิารจดัการขอ้เสนอแนะของลกูคา้จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงอันจะ
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณข์ององคก์ร บรษัิทด าเนินการดงันี  ้

(1)  บริษัทรบัฟังขอ้คิดเห็นจากลกูคา้ผูม้าใชบ้ริการ เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาและปรบัปรุงระบบการ
ท างานใหม้ีประสิทธิภาพผ่านโปรแกรม I-SERVICE ใน www.tqm.co.th โดยลกูคา้สามารถใช้
บรกิารดา้นตา่งๆ เช่น การขอเอกสาร การแจง้ปัญหาการบรกิารท่ีไมไ่ดร้บัความสะดวก หรือ แนะน า
บรกิาร โดยมีเจา้หนา้ที่ใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และ
ความคิดเห็นลกูคา้ที่มีต่อการบริการดา้นต่างๆขององคก์ร ทัง้นีปี้ 2563 ผลการส ารวจสรุปไดว้่า 
ลกูคา้มีความพงึพอใจในการใหบ้รกิารในระดบัดีมาก และมีประเด็นขอ้เสนอแนะและช่ืนชอบ คือ  
 เสนอแนะใหม้ีการผอ่นช าระเบีย้ประกนันานสงูสดุ 10 เดือน 
 ช่ืนชอบ บรกิารช่วยเหลอืตลอด 24 ชั่วโมงและบรกิารแจง้เตือนประกนัหมดอายุ 
โดยในเรือ่งดงักลา่ว บรษัิทจะไดน้ ามาพิจารณาปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหม้ีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้    

 (2)  บรษัิทไดจ้ดัช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากบคุคลทั่วไปสามารถแนะน าการบรกิาร โดยสามารถสง่
เรื่องผ่านช่องทาง website: www.tqm.co.th ในหมวด ติดต่อเรา หรือช่องทางโทรศพัท ์1737 ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2563 มีบคุคลทั่วไปแนะน าการบรกิารมากกวา่ 100 ราย โดยแนะน าใหม้ี
ช่องทางติดต่อออนไลน ์บริการช่วยเหลือและตอบขอ้ซกัถามตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงอยากใหม้ี
กิจกรรมและสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ใหก้บัลกูคา้ระหวา่งการท าประกนั   

2.1.3.2 คูค่า้ กลุม่ บรษัิทประกนัภยัและประกนัชีวิต  
จากบทบาทหนา้ที่ของบริษัทในการผูแ้นะน าและชีช้่องเพื่อใหล้กูคา้ตกลงซือ้ผลิตภณัฑป์ระกันภยัหรือ

ประกันชีวิต ดงันัน้ บริษัทจึงเลือกสรรแผนประกนัภยัจากบริษัทประกนัภยัที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาล และซื่อสตัย ์ดแูลใหค้วามคุม้ครองตามเง่ือนไขตามสญัญาที่ใหไ้วใ้นกรมธรรม ์ซึ่งบริษัท ไดม้ีแผนการ
ประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน โดยไดม้ีการจดัประชุม เพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน  และหารือรว่มกนัใน
การพฒันา กระบวนการท างาน การแกปั้ญหา และการวางแผนงานรว่มกนัเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามที่ได้
วางแผนเอาไว ้โดยมีการจัดการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ประกอบกับการท าการประเมิน ประสิทธิภาพการ
ท างานรายปี (Yearly Performance Evaluation) เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ตามเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด 
ประกอบดว้ย  

 ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร  
 ดา้นการด าเนินธุรกิจและการจดัการความเสีย่ง  
 ดา้นการสนบัสนนุกิจกรรมหรอืโครงการตา่ง ๆ ของบรษัิท 

โดยการผลการประเมิน บรษัิทประกนัภยัคูค่า้ ทัง้ 10 บรษัิท ที่มียอดขายสงูสดุของปี พ.ศ. 2563 ผล
การประเมินทกุบรษัิทอยูใ่นเกณฑด์ีมาก 
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ภาพประกอบ มติเิศรษฐกิจ 1. การพบปะคู่คา้บรษิัทประกนัเพือ่วางแผนงานประจ าปี 

2.1.3.3 คูค่า้ กลุม่ Supplier ผูจ้  าหนา่ยสนิคา้และบรกิาร 
บริษัทเนน้ย า้ถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยเช่ือมั่นว่าความสมัพนัธ์อนัดีบน

พืน้ฐานของความไวว้างใจ ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่มีต่อองคก์รเป็นทรพัยส์ินอนัมี
คา่ที่จะสง่ผลต่อการบรรลเุป้าหมายในการเป็นองคก์รที่พฒันาและเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน อีกทัง้การบริหารจดัการผูม้ี
สว่นไดเ้สียจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลด
ความเสีย่งอนัจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณแ์ละโอกาสในการหยดุชะงกัทางธุรกิจ พรอ้มทัง้สามารถสรา้ง
คณุประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น บรษัิทด าเนินการดงันี  ้

(1) บริษัทรบัฟังขอ้คิดเห็นจากคู่คา้กลุ่มจดัซือ้จัดจา้งเพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาและปรบัปรุงระบบการ
จดัซือ้จดัจา้งใหม้ีประสิทธิภาพ โดยจดัท าแบบส ารวจความคิดเห็นคู่คา้กลุม่จดัซือ้จดัจา้งที่มีช่ือใน 
Approved Vendor List ปีละครัง้ โดยในปี 2563 ผลการส ารวจสรุปไดว้่าคู่คา้กลุม่ดงักลา่วมีความ
พงึพอใจในการจดัซือ้จดัจา้งกบับรษัิทในระดบัดีมาก และมีประเด็นขอ้คิดเห็นที่ตอ้งการคือ 
 ระบบการจดัซือ้จดัจา้งที่มีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 การแขง่ขนั /การคดัเลอืกการจดัซือ้จดัจา้งที่เป็นธรรมไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
โดยในเรื่องดงักล่าวบรษัิทไดย้ดึถือเป็นนโยบายในการด าเนินงานจดัซือ้จดัจา้งอย่างเขม้งวดตลอดมา 

 (2) บริษัทจัดช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนจากคู่คา้ผูจ้  าหน่ายสินคา้และบริการ โดยสามารถส่งเรื่อง
ร้องเรียนผ่านช่องทาง E-mail ถึงคุณรัตนา พรรณนิภา ประธานบริหารความเสี่ย ง :   
ratana@tqm.co.th หรือช่องทางโทรศพัท ์02-119-8888 ไดต้ลอดเวลา โดยในปี 2563 ไม่มีเรื่อง
รอ้งเรยีนจากคูค่า้ผูจ้  าหนา่ยสนิคา้และบรกิาร 

 (3)  บรษัิทสนนับนนุและสง่เสริมให ้Supplier รว่มค านึงถึง สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิภาล (ESG) 
ดว้ยเช่นกนั โดยจะพิจารณา Suppliers ที่มีตราสญัลกัษณใ์นสนิคา้วา่ไดเ้ขา้รว่มโครงการ ESG ดว้ย
แลว้     

2.1.3.4  ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ 
(1) การประชมุผูถื้อหุน้ถือเป็นสว่นส าคญัในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้

ของบรษัิท โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี เพื่อสนบัสนนุการมีสว่นรว่มและ
การสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนั
และผูถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้น 
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บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ไดแ้ก่ สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบคุคล
เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธิในการสง่ค าถามตอ่ที่ประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุ สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุม ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขัน้ตอนที่บริษัทก าหนด 
เป็นตน้ 

บรษัิทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบในแตล่ะวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไวพ้ิจารณาเป็น
การลว่งหนา้ และเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท 
รวมถึงแนบหนงัสือมอบฉันทะส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชมุแทนได ้โดยบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้กรรมการอิสระไว ้1 ทา่น เพื่อรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ะดวกเขา้
รว่มประชมุ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุม บริษัทไดอ้ านวยความสะดวก
ในการเดินทาง โดยไดจ้ัดรถบริการรบั-ส่งผูถื้อหุน้ตามวนัเวลา และสถานที่ที่ไดแ้จ้งไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชมุ 

วันประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ่มประชุมบริษัทไดชี้แ้จงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามขอ้บังคับของบริษัท 
วิธีการในการด าเนินการประชมุ รวมถึงวิธีการใชส้ิทธิลงคะแนนเสียง และหลงัเสร็จสิน้การประชุม บริษัท
ไดส้ง่มติที่ประชมุภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป พรอ้มทัง้สง่ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้
ภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ผ่านระบบ SETLink และ Website ของบริษัทที่ 
https://www.tqmcorp.co.th  

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้น จ านวน 2 คร้ัง ดงันี ้ 
คร้ังที่ 1  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2563 มีผูถื้อหุน้ที่เขา้

รว่มประชมุดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุโดยการรบัมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้จ านวน 483 ราย หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 72.9871 จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทไดป้ระกาศหลกัเกณฑเ์สนอวาระการประชุมผู้
ถือหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท สิทธิในการส่ง
ค าถามต่อที่ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 
ธนัวาคม 2562 ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุหรอืสง่ค าถามตอ่ที่ประชมุลว่งหนา้ และไมม่ีผูถื้อ
หุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิทมายงับรษัิท 

คร้ังที่ 2  การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุโดยการรบัมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้จ านวน 717 ราย หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 87.9017 จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

โดยการประชมุทัง้ 2 ครัง้ จดัประชุม ณ หอ้งประชุมซื่อสตัย ์ชัน้ 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ที
คิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดงักลา่วกรรมการของบริษัททกุท่านเขา้รว่มประชุมครบ 100% ทัง้ คณะ
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและที่ปรกึษากฎหมายไดเ้ขา้รว่มประชุมดว้ย การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระ 
โดยไมม่ีการสลบัหรอืเพิ่ม ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นใน
แตล่ะวาระไดอ้ยา่งเต็มที่และอิสระ 
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 (2)  นกัลงทนุ 
บริษัทตัง้มั่นในการเป็นบรรษัทภิบาลและยึดมั่นในการก ากบักิจการที่ดี การพฒันาอย่างยั่งยืน

และการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเป็นธรรมเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นไดร้บัขอ้มลูอยา่งเสมอภาคและเท่า
เทียมกนั และในปี พ.ศ. 2563 บรษัิทจดัใหม้ีกิจกรรมดา้นนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเป็นการใหข้อ้มลูของบรษัิท
แก่นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย นอกเหนือจากการประกาศงบการเงิน ซึง่บริษัททราบดีถึง
ความตอ้งการของนกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ที่จะทราบถึงวิสยัทศันข์องผูบ้ริหาร เป้าหมาย
องคก์ร และขอ้มูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชนก์บัทกุฝ่าย จึงจัดใหม้ีกิจกรรมเพื่อพบปะ ตอบขอ้ซกัถาม รบัค า
เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 การประชมุบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) จ านวน 4 ครัง้ ไดแ้ก ่

ครัง้ที่ 1 27 มี.ค. 63 ผลประกอบการ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ครัง้ที่ 2  4 มิ.ย. 63 ผลประกอบการ ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 
ครัง้ที่ 3 31 ส.ค. 63 ผลประกอบการ ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 
ครัง้ที่ 4 2 ธ.ค. 63 ผลประกอบการ ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 

 การประชมุนกัวิเคราะหส์มัพนัธ ์(Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้ ไดแ้ก่  
ครัง้ที่ 1 6 มี.ค. 63 ผลประกอบการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ครัง้ที่ 2  21 พ.ค. 63 ผลประกอบการ ประจ าไตรมาสที่ 1/2563 
ครัง้ที่ 3 20 ส.ค. 63 ผลประกอบการ ประจ าไตรมาสที่ 2/2563 
ครัง้ที่ 4 12 พ.ย. 63 ผลประกอบการ ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 

 กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดแ้ก่  
การเขา้พบและสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร จ านวน 45 ครัง้  
กิจกรรม Road Show ในประเทศจ านวน 10 ครัง้  

 รวมการประชมุและกิจกรรมตา่ง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ทัง้สิน้ 63 ครัง้ 

 ทัง้นี ้นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถติดตามขอ้มูลของบริษัท ส่งขอ้เสนอแนะ
และรอ้งเรยีนไดท้ี่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ผา่นเว็บไซต ์www.tqmcorp.co.th หรอื คณุสมัฤทธ์ิ รงควิลติ โทร.
02 119 8888 ตอ่ 5234 คณุเรยีว ขนุดีคลา้ย โทร.02 119 8888 ตอ่ 5009 หรอื อีเมล ์ir@tqm.co.th 

2.1.4  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งถกูตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั และ

สามารถตรวจสอบได ้ซึ่งบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน และผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนัน้บริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้ง
ปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มีสว่นรูเ้ห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในดา้นการปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่แข่งทางการคา้ บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้
อยา่งเป็นธรรม ไมเ่รยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมช่อบธรรมจากคูค่า้ และหากปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้ีบแจง้
คูค่า้ใหท้ราบลว่งหนา้เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ทั้งนีใ้นส่วนการปฎิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บรษัิทตอ้งด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการก ากบัและสง่เสริม
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การประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) โดยที่ผ่านมาบริษัทย่อยจะถูกสุ่มตรวจสอบจากส านักงาน คปภ.ว่าไดป้ฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับนายหนา้ประกันภยันิติบุคคล และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ ซึ่งบริษัทย่อยไดร้บั
บนัทึกผลการตรวจสอบนายหนา้ประกนัภยันิติบุคคลดงักลา่วจากส านกังาน คปภ. ซึ่งระบวุ่า ไดถื้อปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งครบถว้นมาโดยตลอด  

2.1.5 การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
บรษัิทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา เพื่อก าหนดแนวปฎิบตัิที่ชดัเจนในการ

ปอ้งกนัและไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา โดยก าหนดใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา
และลขิสทิธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัเครือ่งหมายการคา้ กฎหมายเก่ียวกบัสทิธิบตัร กฎหมายเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ หรอืกฎหมายอ่ืน
ทีเ่ก่ียวขอ้ง หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืละเมิดนโยบายดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาความผิดทางวินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัการ
ท างานของบรษัิท หรอืตามขอ้ก าหนดของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล และในกรณีที่ความผิดนัน้เป็นความผิดตามบทบญัญัติของ
กฎหมายก็จะถกูน าไปพิจารณารบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

2.1.6 การต่อต้านธุรกิจคอรรั์ปชั่น  
บรษัิทด าเนินงานโดยยดึหลกัความโปรง่ใส โดยไมเ่สนอคา่ตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกรอ้ง ตกลงหรอืรบัสนิบนจาก

บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการทางตรงหรือทางออ้มเพื่อใหม้ีการตอบแทนที่เอือ้
ประโยชนต์อ่กนั หรอืหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบริษัท และไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบซึ่งเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที่ภาครฐั 
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออ านวยความสะดวก หรือใหเ้งิน
สนบัสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน และเนื่องจากบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่น บริษัทจดัใหม้ีระบบควบคุมภายในป้องกนัมิใหม้ีการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยมีระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท
ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ผูม้ีอ  านาจในการอนมุตัิจ่ายเงินและวงเงินที่รบัผิดชอบตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บรษัิท โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานที่ชดัเจน และยงัจดัการอบรมใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และสง่เสริมใหพ้นกังานมีความซื่อสตัย ์สจุริต ในการปฏิบตัิตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบ   

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจน ก าหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ และ
นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยไดส้ือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและบคุคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิ และ
คณะกรรมการบรษัิทไดก้ ากบัดแูลใหม้ีกลไกการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด โดยมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการรายงาน การ
สอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิดในกรณีที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีขอ้สั งเกต
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด
ทางกฎหมาย ความไม่ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ 
ผา่นกรรมการอิสระ หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทได ้โดยขอ้มลูการรอ้งเรียนและเบาะแสที่แจง้มายงับริษัทจะถกูเก็บไว้
เป็นความลบั ซึง่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการใหผู้ร้กัษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบ
ขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และรายงานตอ่ประธานกรรมการและคณะกรรมการตอ่ไป  

บริษัทมีช่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการกระท าที่ไม่สจุริตหรือไม่โปร่งใส ตลอดจนการ
กระท าผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑต์่าง ๆ ของบริษัทจากพนกังาน รวมทัง้กลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 
โดยบรษัิทจดัใหม้ีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน และแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเ้ป็นไปตาม Whistle Blowing ที่ก าหนดไว ้โดยเพิ่ม
ช่องทางในการอีเมลถ์ึงผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี ้
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(1) ทางไปรษณีย ์น าสง่ที่ 
    ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
    123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 

(2) ทางอีเมล ์ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ : Maruts211@gmail.com 
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : Rutchaneeporn.po@spu.ac.th หรอื   
    chinapat.lawclub@icloud.com 
    เลขานกุารบรษัิท : cs@tqm.co.th 
    นกัลงทนุสมัพนัธ ์: ir@tqm.co.th 

(3) ทางเว็บไซตข์องบรษัิท https://www.tqmcorp.co.th/ 
(4) กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็น / ขอ้รอ้งเรยีน ภายในบรษัิท 

2.1.7  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
การประเมินความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้กุหน่วยงานในบริษัทด าเนินการเชิงรุก 

เพื่อระบปุระเมิน และทบทวนความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นขององคก์ร รวมทัง้สรา้งความตระหนกัถึงความเสี่ยงดา้น
การทจุรติคอรร์ปัชั่น ที่อาจเกิดขึน้ และผลกระทบต่อวตัถปุระสงคแ์ละการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยง
ดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ไดถ้กูระบแุละจดัการอยา่งทนัทว่งที อยา่งไรก็ตาม ผูบ้รหิารของทกุหนว่ยงานตอ้งใหค้วามรว่มมือใน
การใหข้อ้มลูความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเกิดขึน้ในหนว่ยงานของตน 

2.1.7.1 การประเมินความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี  ้
(1) การเตรียมการเพื่อก าหนดเกณฑก์ารวดัความเสี่ยงในดา้นผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด รวมทัง้

ก าหนดระดบัความเสีย่งที่องคก์รยอมรบัได ้ 
(2) การระบคุวามเสีย่ง สาเหตหุลกัของความเสีย่ง และผลกระทบของความเสีย่ง ตลอดจนการวิเคราะห์

ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งก่อนค านงึถึงมาตการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ 
(3) การประเมินระบบการควบคมุภายในที่มีอยูใ่นปัจจบุนั การวิเคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสที่จะเกิด

ความเสีย่งหลงัจากมีมาตรการควบคมุภายในปัจจบุนั 

(4) จดัหามาตรการเพื่อลดความเสีย่งลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้หากมาตรการควบคมุภายใน
ที่ด  าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั ไมเ่พียงพอตอ่การปอ้งกนัความเสีย่ง 

ดังนั้น ผู้บริหารจึงก าหนดให ้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหารส าหรบัการ
ประเมินความเสี่ยงดา้นการทจุริต รวมทัง้เป็นผูร้วบรวมผลการประเมิน เพื่อจดัท าเอกสารความเสี่ยงดา้นการทจุริต
ขององคก์ร ซึ่งครอบคลมุถึงแผนภาพความเสี่ยงดา้นการทจุริต และทะเบียนความเสี่ยงดา้นการทจุริต ตลอดจนท า
หน้าที่ติดตามการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนผูบ้รหิารและหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหรือคณะท างานดงักลา่ว มีหนา้ที่เพียงใหก้ารปรกึษาและรวบรวมขอ้มลูความ
เสีย่งเท่านัน้ การระบแุละประเมินความเสี่ยง รวมทัง้การจดัหามาตรการเพื่อลดหรือจดัการความเสี่ยงถือเป็นหนา้ที่
โดยตรงของผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานขององคก์ร นอกจากนีห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ประเมินความ
เพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ระบุขึน้ระหว่างการประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากการ
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ควบคุมภายในที่หน่วยงานเจา้ของความเสี่ยงระบุขึน้ยงัไม่เพียงพอหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ระดบัที่องคก์ร
ยอมรบัได ้

ทัง้นี ้บรษัิทประเมินและทบทวนความเสีย่งดา้นการทจุรติเป็นประจ าทกุปี เพื่อระบคุวามเสี่ยงเพิ่มขึน้หรือ
การเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ การเปลี่ยนหน้าที่ และความ
รบัผิดชอบของบคุลากรในบรษัิทหรอืวิธีการท าทจุรติแบบใหม ่ๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้หากบริษัทเริ่มจดัท าการประเมินความ
เสี่ยงองคก์ร ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาด าเนินการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตฯ พรอ้มกับการประเมินความ
เสีย่งขององคก์รได ้
2.1.7.2  แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลเพื่อปอ้งกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

(1) จดัใหม้ีขัน้ตอนและกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุกิจกรรมที่
ส  าคัญของบริษัท ไดแ้ก่ การใหข้องก านัล การเลีย้งรบัรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การใหเ้งิน
สนบัสนนุการช่วยเหลือ และสนนัสนนุกิจกรรมการเมือง การใหห้รือรบัสินบน ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการ
เกิดและติดตามความเสี่ยงจากการทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการ
แกไ้ขที่เหมาะสม 

(2) จดัใหม้ีช่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน การฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริต
คอรร์ปัชั่น หรือระบบการควบคมุภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบาะแสและ
จะเก็บรกัษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทัง้มีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนด
บทลงโทษทางวินยัของบรษัิท และ/หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(3) หวัหนา้สายงานที่เก่ียวขอ้งรบัผิดชอบในการติดตามการปฏิบตัิงาน การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
(ถา้มี) และรายงานใหผู้ม้ีอ  านาจทราบตามล าดบั 

2.1.7.3  แนวทางการติดตามการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น 
บริษัทก าหนดใหม้ีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมี

สว่นเก่ียวขอ้งกบัการทรุติ คอรร์ปัชั่น ดงันี ้
(1) ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานประเมินผลการปฎิบตัิงานตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามคู่มือการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจที่บรษัิทก าหนดขึน้ ซึง่รวมถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี จรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ วา่ดว้ยการสนบัสนนุการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น แนวทาง
ปฎิบตัิในการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ปัชั่นและขอ้พงึปฏิบตัิของพนกังานอย่าง
สม ่าเสมอ 

(2) จดัใหม้ีฝ่ายก ากบัและควบคมุ ท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง 
การก ากับดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีนยัส  าคญัและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รบัผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทจุริต คอรร์ปัชั่น
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อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท 

(4) หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูจากการตรวจสอบหรือขอ้รอ้งเรียน มีหลกัฐานที่มีเหตุอนั
ควร ใหเ้ช่ือวา่มีรายการหรอืการกระท าซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
หรอืแนวทางปฏิบตัิในการปอ้งกนัการมสีว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นหรอืขอ้สงสยัในรายงาน
ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษัิทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

2.1.7.4 สรุปการด าเนินงานท่ีส าคญัที่สง่เสรมินโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ในปี 2563 
ในปี 2563 บริษัทไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคีสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น

ทจุริตคอรร์ปัชั่น (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และใหป้ระกาศเจตนารมณ์
ในการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ในวนัที่ 13 กนัยายน 2563 รวมถึงไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมในการต่อตา้นฯ 
ดงักลา่ว กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น Road to join CAC และเขา้รว่มหลกัสตูรการอบรมต่าง ๆ โดยบริษัทมีความ
มุง่มั่นในการขอใบรบัรองตามมาตรฐานของ CAC จึงไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงาน ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการ
ประเมินตนเอง ตามหมวดหมู่และหวัขอ้ของ CAC ที่ก าหนดไว ้ทัง้นี ้ไดร้บัความร่วมมือในการด าเนินงานจากทุก
หนว่ยงานภายในองคก์ร  

การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
ภายในองคก์ร  เผยแพร ่‚มาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และ ‚นโยบายการงดรบัของขวญั‛ ผ่าน

ระบบ Intranet ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบ 
1) อบรมเรือ่งนโยบายตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น ผา่นการปฐมนิเทศ ใหแ้ก่พนกังานใหม ่

จ านวน 175 รุน่ รวมทัง้หมด 3,243 คน (รวมพนกังานฝึกเตรยีมก่อนเขา้ท างาน) 
2) จดัอบรมหลกัสตูร ‚การปฏิบตัิเพื่อต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น  (Anti-Corruption : 

Practical)‛ ใหแ้ก่พนกังานปัจจุบนั จ านวน 4 รุ่น รวมทัง้หมด 160 คนไดร้บัรู ้เขา้ใจ 
และน าไปปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้งตอ่ไป 

3) สง่พนกังานไปอบรมภายนอก หลกัสตูร ‚สรา้งระบบต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในองคก์ร Anti-
Corruption Practical Guide (ACPG)‛ 

บรษัิทคูค่า้ 

 

 สือ่สารมาตรการฯ ใหแ้ก่คูค่า้หรอืผูท้ี่ตอ้งการเป็นคูค่า้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบขุอ้ความที่
แสดงถึงเจตนารมณข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

 เผยแพรม่าตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และนโยบายการงดรบัของขวญั โดย E-mail 
ใหก้บัผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งโดยตรง  

2.1.8  ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท 
บรษัิทใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน โดยค านงึถึงความยั่งยืนดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรร

มาภิบาล เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดจากผลกระทบตอ่ภาพลกัษณแ์ละการด าเนินธุรกิจทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันัน้ 
การบริหารความสมัพนัธก์บัคู่คา้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ส  าคญั  โดยบริษัทไดด้  าเนินการดา้นการจัดซือ้จดัหาดว้ย
ความโปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้บริษัทมีนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ชัดเจนในการคดัเลือกคู่คา้ มีจรรยาบรรณต่อคู่คา้ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานรวมทัง้มุง่เนน้ตอ่การตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ  ดงันี ้
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2.1.8.1  บริษัทไดท้ าการระบุว่าคู่คา้ใดเป็นคู่คา้ที่ส  าคญัของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจัดกลุ่มคู่คา้อย่าง
ชดัเจน ในปี 2563 บรษัิทมีคูค่า้ที่เป็นกลุม่รา้นคา้จ านวนกวา่ 1,300 ราย บริษัทไดจ้ดักลุม่รา้นคา้ที่ติดต่อซือ้ขายตาม
ประเภทของสนิคา้ส าคญัที่มีผลกระทบกบัธุรกิจหลกัขององคก์รและมีมลูค่าการคา้ระหว่างกนัจ านวน 100,000 บาท
ขึน้ไป ดงันี ้

   กลุม่ที่  ประเภท      จ านวน (ราย) 
     1    สนิคา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ     10   
      2    อปุกรณส์ านกังาน และวสัดสุิน้เปลอืง       7   
      3    งานสิง่พิมพ ์         6   
     4    งานจา้งพนกังานรบัสง่เอกสาร รกัษาความปลอดภยั แมบ่า้น    2 

2.1.8.2 บรษัิทมีกระบวนการ ขัน้ตอน วิธีการ แนวปฏิบตัิ เพื่อระบคุวามเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจที่เกิดจาก   คู่คา้ของ
บรษัิท โดยท าการประเมินและจดัล าดบัความเสีย่งของสายบรหิารพสัดแุละจดัซือ้ ปี พ.ศ. 2563  ระบปัุจจยัเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยงและรายละเอียดการด าเนินการ  โดยในปัจจัย
ความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจที่เกิดจากคู่คา้ มี  2  ปัจจยั คือ จากการพึ่งพาคู่คา้นอ้ยราย และความเสี่ยงจากการไดร้บั
สนิคา้/บรกิารท่ีไมไ่ดค้ณุภาพไวด้ว้ย และในปีที่ผา่นมา  สายงานฯไดด้  าเนินการตามมาตรการควบคมุความเสีย่ง โดย
ฝ่ายจดัซือ้ไดด้  าเนินการคดัสรรบริษัท/รา้นคา้ขึน้ทะเบียนไวไ้ม่นอ้ยกว่า 3 - 5 ราย /ประเภทของสินคา้ที่สั่งซือ้ประจ า 
และ และมีการติดตามประเมนิผลรา้นคา้ที่มีการซือ้สนิคา้ปีละ 2 ครัง้ หากไมไ่ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดจะยกเลกิและ
น าออกจากบญัชีรายช่ือ Approved Vendor list  ท าใหค้วามเสีย่งดงักลา่วอยูใ่นระดบัท่ีควบคมุได ้

2.1.8.3  บรษัิทมีกระบวนการ ขัน้ตอน วิธีการ แนวทางปฏิบตัิที่ระบคุวามเสีย่งที่เกิดจากคูค่า้ของบรษัิท ครอบคลมุ
ประเด็นดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในเรือ่งสทิธิมมนษุยชน การดแูลพนกังานและแรงงาน จรรยาบรรณธุรกิจ และการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

โดยไดก้ าหนดกระบวนการ ขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่คา้ครอบคลุม
ประเด็นดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มในการประเมินความเสีย่งและจดัล าดบัความเสี่ยงของสายงาน ปี พ.ศ.2563 และ
ไดน้ าประเด็นดงักลา่วไปก าหนดเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกบริษัท/รา้นคา้ของปี 2563 รวมทัง้ไดแ้จง้ใหบ้ริษัท/รา้นคา้
ทราบถึงนโยบายการจดัซือ้และจรรยาบรรณในเรื่องการจดัซือ้จดัจา้งของบริษัท จากการด าเนินดงักลา่วท าใหค้วาม
เสีย่งในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัท่ีควบคมุได ้

2.1.9 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอยา่งยั่งยนื  
บริษัทจัดการห่วงโซ่อุปทานดว้ยความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักทางธุรกิจ 

สง่เสริมการด าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งตามกฎหมายและลดผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่อาจไดร้บัจาก
การด าเนินกิจกรรมในหว่งโซอ่ปุทาน โดยในปี 2563 ไดด้  าเนินการดงันี  ้

2.1.9.1 ค านงึถึงประเด็นสงัคมและสิง่แวดลอ้มในการจดัซือ้จดัจา้ง 
 บรษัิทก าหนดประเด็นสงัคมสิง่แวดลอ้มไวใ้นนโยบายการจดัซือ้ จดัจา้ง จดัหาพสัดแุละบริการของบริษัท 

ขอ้ 5 การจดัซือ้ จดัจา้ง จดัหาพสัดแุละบริการ โดยค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคมและใหผู้บ้ริหาร
และพนกังานในบริษัททกุคน มีหนา้ที่ใหค้วามรว่มมือ สนบัสนนุ ผลกัดนัและปฏิบตัิภายใตน้โยบายฯอย่างเครง่ครดั 
และก าหนดใหป้ระเด็นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นเกณฑป์ระกอบการคดัเลือกคู่คา้ใหม่ในแบบฟอรม์แบบประเมิน
บรษัิท/รา้นคา้ขึน้ทะเบียนใหม ่และใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกบริษัท/รา้นคา้ขึน้ทะเบียนของปี 2563 ส าหรบัการ
ประเมินคดัเลอืกคูค่า้ใหมท่ัง้ 4 กลุม่ 
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2.1.9.2 บรษัิทจดัท าจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)   ที่ครอบคลมุประเด็น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี ้

จรรยาบรรณ ส าหรับคู่ค้า ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง จัดหาพสัดุและบริการ 
(Supplier Code of Conduct) 

ด้านการด าเนินธุรกิจ 
1)  การสง่มอบสนิคา้และบรกิาร 

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งสง่มอบสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ และราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พรอ้มทัง้     
สง่มอบใหต้รงเวลา เพื่อใหท้นัตอ่ความตอ้งการของลกูคา้และมีการพฒันาสนิคา้และบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง 

2)  การปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ทัง้ระดบัชาติและทอ้งถ่ิน รวมถึงกฎระเบียบที่บงัคบัใชก้บั

การด าเนินธุรกิจและใบอนญุาตที่จ าเป็นในสถานที่นัน้ๆ 
3)  การตอ่ตา้นสนิบนและคอรร์ปัชั่น 

บริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต  “ Collective Anti-Corruption (CAC) ’’ และแสดง
เจตนารมณใ์นการปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเครง่ครดัในเรือ่งการทจุริต กรรโชก ฉอ้โกง หรือการติดสินบน 
หากรา้นคา้/คู่คา้รายใดมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจ่ายหรือรบัสินบนจะถูกยกเลิกสญัญาโดยบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบความเสยีหายตา่งๆที่เกิดขึน้ตอ่คูค่า้ อนัเนื่องมาจากการยกเลกิสญัญาดงักลา่ว 

4)  ของขวญั ของรางวลั 
รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งรบัทราบวา่พนกังานของบรษัิทจะไมม่ีการใหห้รอืรบัของขวญั ของรางวลั ของที่

ระลกึ อนัจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในการด าเนินงาน หรอืก่อใหเ้กิดการเอือ้ประโยชนท์ี่ไม่เป็นธรรม ยกเวน้
เฉพาะการใหห้รอืการรบัตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัิทางธุรกิจ 

5) ผลประโยชนท์บัซอ้น 
รา้นค้า/คู่ค้า ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากพบว่ามีการกระท าใดๆที่อาจจะก่อให้เกิด

ผลประโยชนท์บัซอ้นระหวา่งฝ่ายจดัการ พนกังานและบคุลากรในกลุม่บรษัิทกบัคูค่า้ 
6)  การรกัษาความลบัทางการคา้ 

รา้นคา้/คู่คา้ ตอ้งมีกระบวนการป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลูที่เป็นความลบั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ทางธุรกิจ หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่บรษัิท อีกทัง้ไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วโดยพลการ  

ด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1)  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

รา้นคา้/คู่คา้ ตอ้งจดัใหม้ีนโยบายดา้นสขุภาพ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ รวมถึงจดัใหม้ีเครื่องป้องกนั
สว่นบคุคลใหก้บัลกูจา้ง พนกังานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
2) การปอ้งกนั เตรยีมตวั และสนองตอบในสภาวะฉกุเฉิน 

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งมีการคาดคะเน บง่ชี ้และประเมินสถานการณ ์และเหตกุารณฉ์กุเฉิน รวมถึงมี
การวางแผนและมีระเบียบวิธีปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณฉ์กุเฉินที่จะสง่ผล
กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
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ด้านการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
1)  ดา้นสทิธิมนษุยชน  

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งมุง่มั่นและรกัษาไวซ้ึง่สภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินธุรกิจและดา้นอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลกัสิทธิมนษุยชน เช่น การไม่ใชแ้รงงานเด็ก สตรีมีครรภ ์หรือ
เรื่องอื่นๆที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือมาตรฐานสากลเก่ียวกับหลกัการดา้นสิทธิ
มนษุยชน สทิธิ เสรภีาพ และความเสมอภาค 

2)  แรงงานและแรงงานเด็ก 
รา้นคา้/คู่คา้ จะตอ้งไม่กระท าการหรือสนบัสนุนใหม้ีการว่าจา้งแรงงานที่มีอายตุ  ่ากว่าเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนด และตอ้งจ่ายคา่ตอบแทนแก่ลกูจา้งดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ มีความเหมาะสม
แก่ความรู ้และความสามารถที่ลกูจา้งควรจะไดร้บั 

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1)  การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

รา้นคา้/คูค่า้ ตอ้งมีระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาประสทิธิภาพการท างานอยา่งยั่งยืน 

2) ของเสยี สารเคมี และวตัถอุนัตราย 
รา้นคา้/คู่คา้ ตอ้งบริหารจัดการ การรกัษา การปล่อย หรือการก าจัดของเสีย  สารเคมี วัตถุ

อนัตรายที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบที่ใชบ้งัคบั โดยมีการตรวจสอบ 
และมีมาตรการควบคมุที่ดีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

3) ผลกระทบตอ่ชมุชน 
รา้นค้า/คู่คา้ ต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร และควบคุมผลกระทบด้าน

สิง่แวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานและสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ 

2.1.9.3 บรษัิทติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) และ
ใหคู้ค่า้ท าหนงัสือตอบรบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่ว จดัเก็บหนงัสือตอบรบัไวเ้ป็นหลกัฐาน ในระหว่างปีได้
สง่แบบประเมินตนเอง (Self-Declaration) ใหคู้่คา้ท าการประเมินตนเองและน ามาประมวลผลจดัเก็บขอ้มูลเป็น
หลกัฐานเพิ่มเติม 

2.1.9.4 การยกระดบัความตระหนกัถึงเรือ่งการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใหแ้ก่คูค่า้ 
บรษัิทจดัเกรดกลุม่รา้นคา้/คู่คา้เป็นกลุม่เกรด A B C  เมื่อวนัที 1 มิถนุายน พ.ศ. 2563 จ านวนทัง้สิน้ 24 

ราย และมีการแจง้แก่รา้นคา้/คู่คา้ ทราบ เพื่อใหม้ีการพฒันายกระดบัแกไ้ขกลุม่เกรด B และ C เขา้สูก่ลุม่เกรด A  
โดยใชแ้บบประเมินรา้นคา้ระหวา่งปี เป็นเครือ่งมือในการพฒันา  
   ผลการประเมินประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 
    เกรด A คะแนน 25 – 24  2     ราย 
    เกรด B คะแนน 23 – 21      4    ราย 
    เกรด C คะแนน 20 – 18  18  ราย  
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2.1.10 การศึกษาและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของบริษัท 
2.1.10.1 ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ท าการศึกษาและประเมินผลความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อการบริการของบริษัท
ตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2563 โดยก าหนดเปา้หมายกลุม่ตวัอยา่งไวท้ัง้หมดจ านวน 51,000 ราย และด าเนินการสง่ SMS จรงิ
เพื่อท าแบบส ารวจจ านวน 181,810 ราย คิดเป็น รอ้ยละ 356.49 โดยมีผลการด าเนินการ ดงันี ้ 

ระดบัความพงึพอใจ ความหมาย 
5 พงึพอใจมากที่สดุ 
4 พงึพอใจ 
3 เฉย ๆ 
2 ไมพ่งึพอใจ 
1 ไมพ่งึพอใจมากที่สดุ 

ตาราง เกณฑก์ารวดัผลความพงึพอใจคา่คะแนนเฉลีย่ 

1)  เดือนกมุภาพนัธ ์จ านวนที่สง่ออก 12,091 ราย ตอบกลบั 361 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.14 
2)  เดือนเมษายน จ านวนที่สง่ออก 12,889 ราย ตอบกลบั501 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.47 
3)  เดือนพฤษภาคม จ านวนที่สง่ออก10,778 ราย ตอบกลบั 224 ราย สอบถามเรือ่งงานบริการ 56% ตอ้งการให้

มีการผอ่นช าระ0% นาน 10 เดือน มากที่สดุ 
4) เดือนมิถนุายน จ านวนที่สง่ออก 22,536 ราย ตอบกลบั 780 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.04 
5)  เดือนกนัยายน จ านวน 2 ครัง้   

  ครัง้ที่ 1จ านวนที่สง่ออก 39,161 ราย ตอบกลบั 867 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.38 
ครัง้ที่ 2 จ านวนท่ีสง่ออก 5,655 ราย ตอบกลบั 112 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.36 

6)  เดือนตลุาคม จ านวน 2 ครัง้   
  ครัง้ที่ 1 จ านวนที่สง่ออก 2,305 ราย ตอบกลบั 99 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 3.59 
  ครัง้ที่ 2 จ านวนที่สง่ออก 12,856 ราย ตอบกลบั 364 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.09 

7)  เดือนพฤศจิกายน จ านวน 2 ครัง้ 
  ครัง้ที่ 1 จ านวนที่สง่ออก 18,276 ราย ตอบกลบั 252 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.27 

ครัง้ที่ 2 จ านวนที่สง่ออก 19,668 ราย ตอบกลบั 309 ราย สอบถามเรื่องการตดัสินใจท าประกนักบั TQM 
ผลส ารวจ 96% ตดัสนิใจท า และจะแนะน าคนรูจ้กัใหท้ าประกันกบั TQM 

8)  เดือนธนัวาคม  จ านวน 2 ครัง้   
  ครัง้ที่ 1 จ านวนที่สง่ออก 3,091 ราย ตอบกลบั 67 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.30 
  ครัง้ที่ 2 จ านวนที่สง่ออก 22,504 ราย ตอบกลบั 491 ราย คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 4.59 

2.1.10.2 การน าผลการส ารวจไปพฒันาและปรบัปรุงการบรกิาร 
บรษัิทจดัท ารายงานการวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุงการ อีกทัง้จดัใหม้ีการอบรมเจา้หนา้ที่บรกิารลกูคา้ในวนัท่ี 5 

และ 13 พฤศจิกายน 2563  หวัขอ้ “เทคนิคการสื่อสารและมารยาทในการสนทนา” เพื่อพฒันาทกัษะและปรบัปรุง
การใหบ้ริการ โดยมีผูเ้ขา้อบรมในระดบัผูช้่วยผูจ้ัดการรวมทัง้หมด 4 รุ่น จ านวน 145 ท่าน เพื่อพฒันาทกัษะการ
ติดตอ่สือ่สาร รวมทัง้การเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่นที่สื่อสารออกมา อาทิ การน าเสนอ พดูคยุ สนทนา (Presentation 
Skill) การรบัฟังเขา้ใจผูอ้ื่น (Active Listening) การสื่อสารและสงัเกตท่าทาง (Body Language) เมื่อมีทกัษะในการ
สือ่สารและมารยาทท่ีดีจึงสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ นอกจากนีท้  าใหเ้กิดความน่าเช่ือถือสง่ผลใหเ้กิด
ภาพลกัษณท์ี่ดีตอ่ตนเองและองคก์ร 
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 ภาพประกอบ กิจกรรมมิตเิศรษฐกิจ 1. การสนบัสนนุงานสมัมนาจบัสญัญาณหุน้ไทยหลงัโควดิ 

 1. บรษิัทร่วมสนบัสนนุการจดัสมัมนา ‘จบัสญัญาณหุน้ไทยหลงัโควดิ’ เพือ่ใหค้วามรูด้า้นการลงทนุแก่นกัลงทนุรายย่อย และ
ประชาชนทั่วไปทีส่นใจดา้นการลงทนุไดร่้วมรบัฟัง และน าไปวิเคราห์ต่อยอดทางดา้นการลงทนุ ภายหลงัประเทศไทยและทั่วโลกตอ้ง
เผชิญกบัผลกระทบวิกฤติโควิด-19 โดยในโอกาสนีผู้บ้ริหารของทีคิวเอ็มไดเ้ขา้ร่วมเสวนาเพือ่ใหข้อ้มูลและแสดงวิสยัทศันท์างธุรกิจ
ประกนัภยัและประกนัชีวติดว้ย เมือ่วนัที ่26 ส.ค. 63 
  

2.1.11 การด าเนินการด้านภาษี  
บรษัิทก าหนดนโยบายทางบญัชีและการด าเนินการดา้นภาษีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดัและวางแผนการ

ใช้สิทธิประโยชนท์างภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายตามนโยบายการบัญชีที่ส  าคัญของกลุ่มบริษัท และมีการปรบัปรุง
นโยบายใหเ้ป็นปัจจบุนั  

  ภาษีเงินได ้ไดแ้ก่   
(1) ภาษีเงินไดปั้จจบุนั 

กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษีเงินไดปั้จจบุนัตามจ านวนที่คาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่หนว่ยงานจดัเก็บภาษี
ของรฐัโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(2) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี

ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่
เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 กลุม่บรษัิทรบัรูห้นีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั่วคราวที่ตอ้งเสยีภาษีทกุรายการ แต่รบัรูส้ินทรพัย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี่บรษัิทจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี 
และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ กลุม่บรษัิทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุม่บริษัทจะไม่มี
ก าไรทางภาษีเพียงพอตอ่การน าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน ์กลุม่บรษัิทจะบนัทกึ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัสว่น
ของผูถื้อหุน้ 
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2.2 มิติสังคม 
2.2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัดีว่ากิจการตอ้งเคารพต่อชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุยข์องทกุคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของการ
บรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมทัง้การสรา้งมนษุยสมัพนัธใ์นสงัคม บริษัท จึงมีแนวทางที่จะสง่เสริมและกระตุน้
ใหม้ีการปฏิบัติตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐานและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชือ้ชาติ 
สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสงัคม รวมถึงดูแลใหพ้นักงานให้
สามารถท างานรว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยัและมีความสขุ รวมถึงการจดัใหม้ีการอบรมปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่เพื่อทราบถึงขอ้มลูต่าง ๆ ของบริษัทก่อนเริ่มงานรวมถึงเนือ้หาดา้นการเคารพสิทธิมนยุชนเพื่อการอยู่รว่มกัน
อยา่งมีความสขุของพนกังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทมีการประสานงานกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยไดจ้้างผู้พิการมาเป็น
พนกังานประจ าของบรษัิทตัง้แตปี่ 2553  ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีผูพ้ิการเขา้รว่มเป็นพนกังานบรษัิท จ านวนทัง้สิน้ 21 คน 
ยงัคงปฏิบตัิงานอยูภ่ายในแตล่ะหนว่ยงาน/ฝ่ายงาน ตามศกัยภาพและความเหมาะสมกบัต าแหนง่งาน ซึ่งมีพนกังานที่เป็นผู้
พิการปฏิบตัิงานทัง้ที่ส  านกังานใหญ่และสาขา/ศนูยบ์รกิารตา่งจงัหวดั 

2.2.2  การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมและการดูแลพนักงาน 
บรษัิทเช่ือวา่ทรพัยากรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุในการด าเนินธรุกิจเพื่อการสรา้งมลูคา่และผลตอบแทนใหแ้ก่

กิจการ เนื่องจากการปฏิบตัิงานในดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิท จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททัง้แรงกาย
และแรงใจในการท างานใหบ้รรลเุปา้หมาย บรษัิท จึงก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตอ่พนกังานบรษัิท โดยผูบ้รหิารจะตอ้งปฏิบตัิ
ต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล  าเอียง สนับสนุนในการสรา้งศักยภาพในความก้าวหนา้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนกังานมีความเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนกังานตอ้งพึง
ปฏิบตัิและไม่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ย
ความสจุรติใจดว้ยการรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตผุลและจดัใหม้ีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม ตามความรู ้ความสามารถ รวมถึงบทบาทหนา้ที่รบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานที่เกิดขึน้ อีกทัง้ไดจ้ดัสวสัดิการที่ดี
และแขง่ขนัไดใ้นระดบัเดียวกบัองคก์รชัน้น าที่เป็นสากลใหแ้ก่พนกังาน อาทิเช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ , สหกรณอ์อมทรพัย,์ 
สวสัดิการเงินกูย้ืม, ทนุการศึกษาพนกังานและบตุร และอื่น ๆ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมพนกังานสมัพนัธใ์นช่วงเวลา
ตา่ง ๆ เพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจ และความสขุในการท างานรว่มกบัองคก์รต่อไป อีกทัง้ใหค้วามส าคญัดา้นแรงงานสมัพนัธม์า
อยา่งตอ่เนื่องในรูปแบบคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการในปี พ.ศ.2563 มุ่งหมายที่จะพฒันาคณุภาพชีวิต
ของพนกังานในการท างานร่วมกับองคก์รต่อไป โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction 
Survey : ESS) พบวา่มีคา่เฉลีย่คะแนนประเมนิความพงึพอใจ 85%ทัง้นีบ้รษัิทตัง้เปา้หมายความพงึพอใจของพนกังานไมต่  ่า
กว่ารอ้ยละ 80 โดยมีหวัขอ้ที่พนกังานใหค้วามพึงใจมากที่สดุในดา้นความภาคภูมิใจในการท างานรว่มกับบริษัท คิดเป็น 
60% จากพนกังานท่ีตอบแบบประเมิน จากผลสรุปดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นถึงพนกังานมีความภาคภมูิใจในองคก์ร มีความยินดี
ที่ผูอ้ื่นกลา่วถึงองคก์รในทางที่ดี สง่ผลใหพ้นกังานรว่มกนัสรา้งจิตส านึกและรกัษาภาพลกัษณท์ี่ดีต่อองคก์ร และในสว่นของ
ผลส ารวจความพึงพอใจที่นอ้ยที่สดุคือ หวัขอ้ “โอกาสและความกา้วหนา้”สายงานทรพัยากรบุคคลจึงท าการวิเคราะหถ์ึง
สาเหตุต่าง ๆ ที่อาจสง่ผลต่อพนกังานในความพึงพอใจดงักล่าว และพิจารณาจดัท าโครงการ “เสน้ทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพ” ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รพฒันาทกัษะความสามารถและเห็นความกา้วหนา้ในอาชีพของตน  อีกทัง้
มอบขา้วสารและฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่แกพ่นกังานทั่วประเทศ เนื่องจากวิกฤตโิควิด-19 สง่ผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่อง
คนไทยทั่วประเทศ ดว้ยความห่วงใยแก่พนกังาน บริษัทจึงมีนโยบายเรง่ด่วนจากผูบ้ริหารในการมอบขา้วสารใหพ้นกังานที
คิวเอ็มทั่วประเทศและเพิ่มความหว่งใยในดา้นสขุภาพของพนกังานจึงจดัใหม้ีสวสัดิการการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 5 สายพนัธุ ์
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แก่พนกังานทีคิวเอ็มและพนกังานในกลุม่บริษัททกุคน รวมถึงการจัดสวสัดิการสถานที่ออกก าลงักาย ณ สถานที่กรมยทุธ
โยธาทหารบก และสนามแบดมินตนั เสนาเซ็นเตอร ์เพื่อใหพ้นกังานไดอ้อกก าลงักาย มีสขุภาพท่ีแข็งแรง เสรมิสรา้งภมูิคุม้กนั 
บรษัิทจึงมีอตัราการลาป่วยลดลงรอ้ยละ 3.28 หรอืลดลง 407 วนั เมื่อเทียบกบัสถิติจ านวนวนัลาป่วยของพนกังาน ในปี พ.ศ. 
2562 มีการลาป่วยทัง้สิน้ 12,414 วนั และในปี 2563 ที่ผา่นมามีการลาป่วยจ านวนทัง้สิน้ 12,007 วนั 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 1. การมอบขา้วสารและการฉดีวคัซีคไขห้วดัใหญ่ใหแ้ก่พนกังาน 
 

2.2.3 การมีส่วนร่วมของพนักงาน  
บรษัิทถือการมีสว่นรว่มของพนกังานเป็นหวัใจส าคญัเนื่องจากพนกังานถือเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ส  าคญัเป็นอยา่งยิ่ง

เช่นกนั ดงันัน้การใหพ้นกังานเขา้มามีบทบาทตา่ง ๆ  นอกจากการท างานตามปกตจิึงเป็นเรือ่งจ าเป็น บรษัิทมีจดัใหพ้นกังานมี
สว่นรว่มในการเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างานท่ีผูบ้รหิารมอบหมายและแตง่ตัง้ใหเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารงานของ
องคก์ร เช่น การเป็นคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพ
การท างานฯ แมก้ระทั่ง Cross Functional Committee เหลา่นีม้ีสว่นช่วยสง่เสรมิใหพ้นกังานเกิดขวญัและก าลงัในการน าพา
องคก์ร โดยการผลกัดนัเรือ่งทัง้หลายก็จะด าเนินการผา่นเครือ่งมือหรอืตวัช่วยตอ่ไปนี  ้

  1) การส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีตอ่องคก์ร ปีละ 1 ครัง้ (Employee Engagement Survey)  
  2) การรอ้งเรยีนผา่นระบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของบรษัิทฯ 
  3) การจดัการประชมุใหญ่ของบรษัิทฯ เพื่อใหผู้บ้รหิาร มีโอกาสพดูคยุกบัพนกังาน (Town Hall Meeting)  
  4) การสือ่สารภายใน (Internal Communication)  
  5) การสือ่สารผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก์ารสมัภาษณต์วัแทนกลุม่พนกังาน 
  6) การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน  
  7) การดแูลพนกังาน  
  8) คา่ตอบแทน และความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  
  9) ความทา้ทายและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
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การด าเนินการดงัที่กล่าวนี ้พนกังานคาดหวงัใหบ้ริษัทผลกัดันและพฒันาประเด็นความยั่งยืนอย่าง ต่อเนื่อง  
เพื่อใหบ้รษัิทเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและเป็นท่ียอมรบัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยประเด็นที่คิดว่าส าคญัต่อพนกังานคือ การพฒันา
ทรพัยากรบคุคล เพื่อใหพ้นกังานมีความรูค้วามสามารถเพียงพอทนัตอ่การพฒันาทางธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจที่มีแนวโนม้รวดเรว็ขึน้ในปัจจบุนั 

2.2.4 การเจ็บป่วยและบาดเจ็บของพนักงาน  
ความปลอดภยัในการท างานเป็นสิง่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายพฒันาและบริหารการเรียนรูไ้ดด้  าเนินการจดั

อบรม หลกัสูตร “ความปลอดภัยในสถานประกอบการ” เพื่อใหก้ารเรียนรูถ้ึงความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุของ
อบุตัิเหต ุการปฏิบตัิงานท่ีไมป่ลอดภยั (Unsafe Act) สภาพพืน้ท่ีการท างานท่ีไมป่ลอดภยั (Unsafe Condition) และแนวทาง
ในการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุรวมถึงแนวโนม้ของอนัตรายที่จะเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนพรอ้มหาทางแกไ้ข และ หลกัสตูร “เจา้หนา้ที่
ความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร” เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการดา้นความปลอดภยั โดยใหค้วามรู ้ความ
เขา้ใจ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชร้ว่มกบันโยบายดา้นความปลอดภยัในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ  

ในรอบปี พ.ศ. 2563 บรษัิทไดร้บัรายงานการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจ านวน 3 ครัง้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) นางสาวพชัรี อินทวุฒันกุล เกิดอบุตัิเหตหุกลม้ในขณะปฏิบตัิหนา้ที่ ในวนัที่ 20 ตลุาคม 2563 สง่ผลท าให้

ขอ้เทา้แพลง ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวไดอ้ย่างปกติ โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคล ไดช้่วยด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านเอกสารให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานประกันสังคม -  
กองทนุเงินทดแทน  

(2) นางสาววริศรา มิตรมานะ เกิดอุบตัิเหตจุากเครื่องปรบัอากาศรว่งจากที่ยึดและหล่นโดนศรีษะ ในวนัที่ 2 
ธันวาคม 2563 ท าให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ช่วยด าเนินการน าส่ง
โรงพยาบาลและประสานงานกบัหน่วยงานส านกังานประกนัสงัคม - กองทนุเงินทดแทน ดา้นเอกสารแบบ
แจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และค ารอ้งขอรบัเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน ส าหรบันายจ้าง ลูกจ้าง หรือผูย้ื่นค ารอ้งกรอก (กท.16) และเอกสารส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการ
รกัษาพยาบาล (กท.44) ทัง้นีฝ่้ายทรพัยากรบคุคลไดแ้จง้ฝ่ายอาคารใหร้บัทราบเพื่อแกไ้ขและป้องกนัเหตทุี่
จะเกิดขึน้ตอ่ไป 

(3) นายภาราดร ชุ่มช่ืน ไดป้ระสบอุบตัิเหตจุากการขบัขี่รถจกัรยานยนตไ์ปสง่เอกสารใหแ้ก่ลกูคา้ ในวนัที่ 14 
ธันวาคม 2563 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ช่วยติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานส านักงาน
ประกนัสงัคม - กองทนุเงินทดแทน ดา้นเอกสารแบบแจง้การประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือสญูหาย และค า
รอ้งขอรบัเงินทดแทน ตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน ส าหรบันายจา้ง ลกูจา้ง หรือผูย้ื่นค ารอ้งกรอก (กท.
16) และเอกสารสง่ตวัลกูจา้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาล (กท.44) ทัง้นีฝ่้ายทรพัยากรบคุคลไดเ้ชิญหน่วยงาน
ตน้สงักดัเขา้รว่มประชมุเพื่อหาแนวทางปอ้งกนัและใหพ้นกังานขบัขี่อยา่งปลอดภยัตอ่ไป 

2.2.5  การพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของบุคลากร  
ในปี 2563 บรษัิทก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนโดยปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ในดา้น

เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ประเพณี รวมถึงผูพ้ิการ  ซึง่บรษัิท ใหค้วามส าคญักบัผลการปฏิบตัิงาน จากความรูค้วามสามารถเป็น
หลกั ผ่านเครื่องมือและรูปแบบการประเมินที่เป็นสากล อีกทัง้มีนโยบาย/แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เลือกปฏิบตัิโดย
ยดึหลกัความเป็นธรรม จึงจดัหลกัสตูรฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง อาทิ การปฐมนิเทศ กฎบตัรและจรรยาบรรณ การพฒันาทกัษะ
หวัหนา้งาน ฯลฯ เป็นตน้   

 บริษัทมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังาน ซึ่งถือเป็นหวัใจในการขบัเคลื่อนองคก์ร โดยไดก้ าหนด
หลกัสตูรอบรมใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์บัระดบัต าแหน่ง บทบาทหนา้ที่/ลกัษณะงาน เป็นไปตามที่หน่วยงานและองคก์าร
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คาดหวงั  เพื่อใหม้ีความรู ้ทกัษะ และศกัยภาพที่สงูขึน้ ในการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลถึงความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั โดยในปี พ.ศ. 2563 รวมถึงมีการเปิดโอกาสและส่งเสริมความกา้วหนา้สายอาชีพใหแ้ก่พนกังานใหเ้ติบโตไป
พรอ้มกบัองคก์ร รูปแบบการประเมินและหลกัเกณฑ ์สรุปผลการพฒันาศกัยภาพของพนกังานที่สอดคลอ้งผลการประเมิน
การท างานดว้ยการฝึกอบรม เพื่อเป็นการจงูใจและรกัษาพนกังานใหอ้ยูร่ว่มกบัองคก์รอยา่งมีความสขุ 

จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2563  ในส่วนของ สมรรถนะหลกั (Competency) มีส่วนส าคัญ
เพื่อใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายของหนว่ยงาน ตามสมรรถนะหลกัของบรษัิท ซึง่มีจ านวน  6 สมรรถนะ ดงันี  ้

1. บรกิารท่ีเป็นเลศิ      2. การท างานเป็นทีม   3. ความซื่อสตัย ์ยดึมั่นในจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
4. การสือ่ความ          5. ความมุง่มั่นตอ่ความส าเรจ็   6. การใฝ่เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

และจากผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน พบวา่ตอ้งพฒันาศกัยภาพในเรือ่ง การสื่อสาร ตรงกบัสมรรถนะหลกั 
(Competency) ขอ้ 4 การสื่อความ เป็นเรื่องพฒันาเรง่ด่วนจึงไดท้ าหลกัสตูรเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานที่สอดคลอ้ง
กบัผลการประเมินการท างาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 1 หลกัสตูร จ านวน  4 รุน่   หลักสูต ร  “ เทคนิคการ
สือ่สารและมารยาทในการสนทนา” การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพนัน้ส าคญัตอ่ความส าเร็จขององคก์รและถือเป็นหวัใจส าคญั
ของการท างาน เพราะมนษุยไ์มส่ามารถหลกีเลีย่งการสือ่สารได ้ไมว่า่จะเป็นการสือ่สารดว้ยเสยีง ทา่ทาง ตวัอกัษร รูปภาพ ก็
ตาม หากขาดทกัษะการสือ่สาร อาจท าใหเ้รือ่งง่าย ๆ กลายเป็นเรือ่งยาก เกิดความสบัสน ซ า้ซอ้น ยุง่ยากในการท างาน 

ดงันัน้ การพฒันาทกัษะการติดตอ่สือ่สาร รวมทัง้การเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่นที่สื่อสารออกมาเช่นเดียวกนั อาทิ 
การน าเสนอ พดูคยุ สนทนา (Presentation Skill) การรบัฟังเขา้ใจผูอ้ื่น (Active Listening) การสื่อสารและสงัเกตท่าทาง 
(Body Language) เมื่อมีทกัษะในการสือ่สารและมารยาทที่ดี จึงสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ และสรา้งความ
นา่เช่ือถือ ซึง่สง่ผลใหเ้กิดภาพลกัษณท์ี่ดีตอ่ตนเองและองคก์ร  

ทัง้นีก้ารฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 มีจ านวนพนกังานเขา้ฝึกอบรมทัง้สิน้จ านวน 1,843 คน จากพนกังานทัง้หมด
ในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 47 โดยแบง่เป็น ฝึกอบรมภายใน จ านวน 1,816 คน และจดัฝึกอบรมภายนอกจ านวน 27 คน โดย
มีจ านวนชั่วโมงการอบรมเฉลีย่ 28 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียดหลกัสตูร ดงันี  ้

การฝึกอบรมภายใน ประจ าปี 2563 
ล าดบั วนัท่ีจดัอบรม   หลกัสตูร           จ านวนคน 
1 15-พ.ค.-63 ความปลอดภยัดา้นชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ในสถานประกอบการ 50 
2 17-มิ.ย.-63 การพฒันาภาวะผูน้  าและการท างานยคุ New Normal   27 
3 18-19 มิ.ย. 63 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน   25 
4 22-มิ.ย.63 พฒันาการบรหิารคนและงานอยา่งมีประสทิธิภาพ (HR for Non HR) 20 
5 23-มิ.ย.-63 การบรหิารความเสีย่ง      27 
6 24-มิ.ย.-63 การบรหิารคณุภาพองคร์วม (TQM)     30 
7 25-มิ.ย.-63 เทคนิคการพฒันาบรกิารใหเ้หนือความคาดหมาย   27 
8 26-มิ.ย.-63 ภาวะผูน้  ากบัการบรหิาร      30 
9 25-ก.ค.-63 รูปแบบการบรหิารขอ้มลู DMP     76 
10 21-ส.ค.-63 ความปลอดภยัดา้นชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้มในสถานประกอบการ 50 
11 26-ส.ค.-63 ภาวะผูน้  ากบัการบรหิาร      30 
12 27-ส.ค.-63 เทคนิคการพฒันาบรกิารใหเ้หนือความคาดหมาย   36 
13 16-ก.ย.-63 การพฒันาภาวะผูน้  าและการท างานยคุ New Normal   30 
14 23-ก.ย.-63 การพฒันาภาวะผูน้  าและการท างานยคุ New Normal   32 
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15 24-25 ก.ย 63 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบับรหิาร   25 
16 1–2 ต.ค 63 การลงทนุหุน้ส าหรบัมือใหม่      65 
17 6-พ.ย.-63 ความปลอดภยัดา้นชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้มในสถานประกอบการ  50 
18 5,13 พ.ย 63 เทคนิคการสือ่สารและมารยาทในการสนทนา    145 
19 15-17 พ.ย 63 TQM – Time to Fly’ 2021      101 
20 17-18 ธ.ค 63 พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล     200
    (Personal Data Protection Act :PDPA)  
21 19-21 ธ.ค 63 TQM – Time to Fly’ 2021: Ep 2     440 
22 22- 23 ธ.ค 63 การปฏิบตัิเพื่อตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption :Practical) 100 
23 24-25 ธ.ค 63 กฎบตัรและจรรยาบรรณในการท างาน (Code of Conduct)  200 
        รวมจ านวน            1,816 
 

การฝึกอบรมภายนอก ประจ าปี 2563 
ล าดบั    หลกัสตูร         จ านวนวนั      จ านวนคน 
1 มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19  
 “การค านวณผลประโยชนพ์นกังานดว้ยหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั”       1  6 
2 Facebook Ads & Marketing            2  2 
3 ความรูเ้บือ้งตน้การประกนั ความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ         2  2 
4 HR TRENDS 2020 : LEADERSHIP IN CRISIS         1  3 
5 สรา้งระบบตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นในองคก์ร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)       2  1 
6 CFO Refresher             1  1 
7 นโยบายการลดก๊าชเรอืนกระจก : โอกาส ความทา้ทายและวิธีการประเมิน     30  3 
8 การประกนัภยัทางทะเลและการขนสง่           1  2 
9 การบนัทกึบญัชีรายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลกระทบตอ่การค านวณก าไรสทุธิ       1  2 
10 ขอ้ควรระวงัในการจดัท างบการเงิน การเปิดบญัชีและการน าเสนองบการเงิน 
 ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนน าสง่การเงินปี 2563       1  2 
11 ขอ้ควรระวงัในการยื่นงบการเงิน ปี 2563 และเตรยีมความพรอ้ม  
 ส าหรบัการน าสง่งบการเงิน ปี 2564           1  3 
        รวม     43              27 

2.2.6  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บรษัิทก าหนดใหพ้นกังานของบริษัทปฏิบตัิต่อลกูคา้ตามขอ้ปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั เอา

ใจใสแ่ละรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ ทัง้ในดา้นคณุภาพและการใหบ้ริการที่ดีและไดม้าตรฐาน มีการรกัษาความลบัของลกูคา้ โดย
จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ที่ตนไดล้ว่งรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย 
เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหนา้ที่ตามกฎหมาย  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ดว้ยการบริการที่มีคณุภาพ โดยการจดัตัง้ฝ่าย
ลกูคา้สมัพนัธใ์นการใหบ้รกิารช่วยเหลอืลกูคา้ตลอด 24 ชั่วโมงผา่นสายดว่น 1737 โดยฝ่ายลกูคา้สมัพนัธใ์หบ้รกิารช่วยเหลอื
ลกูคา้ที่โทรเขา้มาสอบถาม ติดตามงานและรอ้งเรียน ตลอดจนประสานงานใหก้ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกรณีลูกคา้เกิด
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อุบัติเหตุ ใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด รวมถึงการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการท าประกันภัย เพื่อใหลู้กคา้และ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้รับข้อมูลไปอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการท าประกันภัย 
นอกจากนีบ้ริษัท มีการท าประกนัวิชาชีพส าหรบัพนกังาน เพื่อชดเชยแก่ลกูคา้ที่ไดร้บัความเสียหายหากเกิดความเสียหาย
จากการด าเนินงานของพนกังานบรษัิท ยงัจดัใหม้ีกิจกรรมตา่งๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษัิท กบัลกูคา้ใหย้ั่งยืน 
ในรูปแบบกิจกรรม CRM ผ่านโครงการ TQM Family club ดว้ยการมอบสิทธิประโยชนพ์ิเศษแก่สมาชิกโครงการและลกูคา้ 
ไดแ้ก่ ตรวจสขุภาพราคาพิเศษ สว่นลดรา้นคา้ที่รว่มรายการ และของสมนาคณุวนัเกิด เป็นตน้ 

2.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บรษัิทมีแนวทางปฏิบตัิหรือควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และรบัผิดชอบต่อ

สงัคม รวมถึงใหค้วามรว่มมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อชุมชนและสงัคม เพื่อสง่เสริมให้
เกิดความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสงัคมและวฒันธรรม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทท ารว่มกบัลกูคา้ ผูบ้ริหารและ
พนกังานเพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่มีคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การรบับริจาคโลหิต เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่ บริษัทร่วมกับศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย จดักิจกรรมขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรว่มเป็นสว่นหนึ่งในการใหค้วามสนบัสนนุสภากาชาด
ไทยในการประชาสมัพนัธ์และจัดหาโลหิตบริจาค เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป่้วยที่ตอ้งการโลหิตในการ
รกัษาพยาบาล 

    ข้อมูลสถติิการบริจาคโลหิตระหว่างปี 2559 – 2563  
 ปีที่บรจิาคโลหิต จ านวนพนกังานเขา้รว่มกิจกรรมบรจิาคโลหิต (คน) จ านวนโลหิต (มิลลลิติร) 
    พ.ศ.2559       475    190,000 
    พ.ศ.2560       472    188,800 
    พ.ศ.2561       447    178,800 
    พ.ศ.2562       480    192,000 
    พ.ศ.2563       490    196,000 
     รวม 2,364    945,600  

(2) การมอบประกนัภยัไวรสัโคโรนา่ (Covid-19) แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ กระทรวงกลาโหม  
บริษัท รว่มกบั บมจ.กรุงเทพประกนัภยั มอบประกนัภยัไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ใหแ้ก่ขา้ราชการและ

เจา้หนา้ที่ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนที่เดินทางกลบัจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 1,064 
กรมธรรม ์มลูคา่ความคุม้ครองรวม 53,200,000 บาท และมอบประกนัภยัสรา้งสขุชมุชนไทย แดข่า้ราชการกองพนั
ทหารสารวตัร ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม จ านวน 20 กรมธรรม ์มลูค่าความคุม้ครองรวม 20,000,000 บาท 
ขณะเดียวกนัเพื่อสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คณะท างานที่ศนูยบ์ญัชาการเหตกุารณ ์การน าคนไทย
กลบับา้น กรณีการระบาดของไวรสัโคโรนา (Covid-19) คณะผูบ้ริหารและพนกังานของทีคิวเอ็มไดล้งพืน้ที่ไปยงั
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ์ฐานทพัเรือสตัหีบ เพื่อมอบประกนัภยัไวรสัโคโรน่า (Covid-19) ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
และคนไทยที่กลบัจากเมืองอู่ฮั่น พรอ้มคณะสื่อมวลชนที่ปฏิบตัิงานเพื่อติดตามสถานการณ์ที่ฐานทพัเรือตัหีบ 
จ านวน 1,037 กรมธรรม ์นอกจากนี ้ผูบ้ริหารและพนกังานทีคิวเอ็ม ยงัไดร้ว่มลงพืน้ที่ที่สนามบินสวุรรณภมูิ ซึ่งถือ
เป็นหนา้ดา่นแรกในการรบัประชาชนที่เดินทางเขา้มาในประเทศและเป็นอีกหนึ่งพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงสงู โดยไดร้ว่ม
มอบประกันภยัไวรสัโคโรน่า แก่เจ้าหนา้ที่ต  ารวจท่องเที่ยว ณ ศูนยป์ฏิบตัิการ กองก ากับการ 3 กรมบงัคับการ
ต ารวจท่องเที่ยว 1 จ านวน 163 กรมธรรม ์มลูค่าความคุม้ครองรรวม 8,150,000 บาท ทัง้นี ้การมอบประกนัภยั
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ไวรสัโคโรนา่ (Covid-19) เป็นหนึง่ในนโยบายของทีคิวเอ็มในฐานะโบรคเกอรป์ระกนัภยัที่สง่เสรมิและผลกัดนัใหค้น
ไทยเขา้ถึงการประกันภยัเพื่อเป็นเครื่องมือในการรองรบัความเสี่ยงภยั และเพื่ อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจ
ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่และคนไทยที่อยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่ง 

(3) การมอบเงินช่วยเหลอืต ารวจที่บาดเจ็บและเสยีชีวิตจากเหตกุารณก์ราดยิงที่ จ.นครราชสมีา 

บริษัทมอบเงินช่วยเหลือครอบครวัเจา้หนา้ที่ต  ารวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุการณก์ราดยิงที่
จังหวดันครราชสีมา โดยมอบใหเ้จา้หนา้ที่ที่เสียชีวิตรายละ 100,000 บาท ผูบ้าดเจ็บรายละ 20,000 บาท    รวม
ยอดเงินช่วยเหลอื จ านวน 520,000 บาท 

(4) การใหค้วามรูด้า้นสขุภาพแก่ผูบ้รโิภค 

บรษัิทรว่มจดังานสมัมนาวิชาการกบัโรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี โดยเป็นกิจกรรมสมัมนาเชิงปฎิบตัิการ 
เรือ่ง  โรคมะเรง็ตอ่มลกูหมากและสมรรถภาพทางเพศของผูช้ายกบัความคุม้ครองจากประกนัสขุภาพ ใหแ้ก่ผูท้ี่เขา้
มารบับรกิารในโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ เมื่อวนัท่ี 16 ธ.ค. 63 ณ ศรรีาชา 

(5) การจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี 2563 

บริษทจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ภายใตแ้นวคิด "TQM Magic Day ปี 8 เสกความสขุ สรา้ง
รอยยิม้ร่วมกับครอบครวั TQM‛ โดยภายในงานไดจ้ดักิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ มีพืน้ที่ในการแสดงออกได้
อยา่งเต็มที่ มีซุม้เกมตา่งๆ ใหไ้ดร้ว่มสนกุ ใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์และลุน้รบัของรางวลัมากมาย พรอ้มกบัเต็มอิ่มกบั
ซุม้อาหารคาวหวานท่ีเตรยีมไวอ้ยา่งเต็มที่ พรอ้มทัง้การมอบทนุการศกึษาใหแ้ก่นอ้งๆ ที่มารว่มแสดงความสามารถ
และรว่มงานวนัเด็กกบัครอบครวั TQM เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2563 ณ ทีคิวเอ็ม ส านกังานใหญ่ 

(6) การมอบอปุกรณก์ารศกึษาใหน้อ้ง ๆ รร.คลองมหาสวสัดิ ์
บรษัิทชวนสมาชิกจิตอาสาสมัผสัวิถีชมุชนและมอบอปุกรณก์ารศกึษาใหน้อ้งๆ รร.คลองมหาสวสัดิ ์ทีคิว

เอ็ม จดักิจกรรม TQM Natural Camp 2020 พาลกูคา้ผูโ้ชคดีรว่มจดักิจกรรมมอบอปุกรณก์ารศึกษาใหน้กัเรียน และ
ทาสขีอบถนนและทางเดินโรงเรียนคลองมหาสวสัดิ์ จงัหวดันครปฐม พรอ้มยงัจดัใหม้ีกิจกรรมรว่มสมัผสัวิถีชุมชน 
เพื่อสนบัสนนุสนิคา้ของชาวบา้นรมิคลอง เมื่อที่ 17 ต.ค. 63 

(7) การตอบแทนลกูคา้ ท าบญุไหวพ้ระ 9 วดั 

บรษัิทน าลกูคา้ผูโ้ชคดีจากโครงการ TQM Family Club ลอ่งเรือไหวพ้ระ 9 วดัริมแม่น า้เจา้พระยา เพื่อท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้คนไทยเข้าวัดท าบุญตามประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และเป็นการ
สนบัสนนุเศรษฐกิจของชมุชนในระแวกใกลเ้คียงวดัทางหนึง่ เมื่อวนัท่ี 25 ม.ค. 63 

(8) การมอบกรมธรรมป์ระกนัอบุตัิเหตใุหข้า้ราชการต ารวจ ปีที่ 13 

ทีคิวเอ็ม มอบกรมธรรมป์ระกนัอบุตัิเหตแุก่เจา้หนา้ที่สถานีต ารวจนครบาลโชคชยั และสถานีต ารวจนคร
บาลโคกคราม จ านวนทัง้หมด 409 นาย เพื่อสนบัสนุนและสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่
ต  ารวจทกุนาย เมื่อวนัท่ี 5 ต.ค. 63 ณ ทีคิวเอ็ม ส านกังานใหญ่ 

(9) ตูปั้นสขุปันน า้ใจแก่คนไทย 

บรษัิทหว่งใยประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จดัตัง้ ‘ตูปั้นสขุ’

และมอบสิ่งของ ไวบ้ริเวณหนา้ตึกทีคิวเอ็มส านกังานใหญ่  พรอ้มเชิญชวนผูบ้ริหารและพนักงานใหร้่วมบริจาค
สิ่งของอุปโภค-บริโภคใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางตรงใหก้ับคนในสงัคมรวมถึงพนกังานดว้ย
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เช่นกัน สะทอ้นถึงการมีความสขุในการท างานของพนกังานท าใหบ้ริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้และอตัราการลาออก
ลดลง 

(10)  การมอบเงินสมทบทนุรา้นสะดวกแบง่ปัน 

บรษัิทมอบเงินสมทบทนุ และสิ่งของอปุโภค-บริโภคใหแ้ก่รา้นสะดวกแบ่งปัน ซึ่งเป็นรา้นที่ใหช้่วยเหลือ
ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยรา้น
ดงักลา่ว เปิดท าการเหมือนรา้นสะดวกซือ้ และใหผู้ท้ี่ตอ้งการสิ่งของเขา้มาเลือกสินคา้ไดค้นละ 5 ชิน้ โดยไม่เสีย
คา่ใชจ้่ายใด ๆ 

(11)  ปีใหมเ่ดินทางปลอดภยั ประกนัภยัหว่งใยคณุรว่มกบั คปภ. 
คปภ.รว่มกบัภาคอตุสาหกรรมประกนัภยั และทีคิวเอ็ม รว่มจดังาน ‚ปีใหม่เดินทางปลอดภยั ประกนัภยั

หว่งใยคณุ‛ เพื่อมอบความห่วงใยใหก้บัประชาชน ซึ่งบริษัท ไดม้ีการออกบธู รณรงคแ์ละมอบกรมธรรมป์ระกนัภยั
อบุตัิเหตนุิวนอรม์อลพลสั ใหแ้ก่ผูท้ี่เขา้รว่มงานและประชาชนทั่วไปฟรี ผ่านทางเว็บไซต ์ tqm.co.th โดยมีนกัแสดงรบั
เชิญ น า้หวาน ภรูติา นางเอกช่อง 3 มารว่มงานดงักลา่วในเพื่อสรา้งบรรยากาศใหส้นกุสนานและน่าสนใจอีกดว้ย 
เมื่อวนัท่ี 23 ธ.ค. 63 ณ ส านกังานคปภ. ถนนรชัดาภิเษก   

(12)  การสนบัสนนุโครงการเพลงเฉลมิพระเกียรติสมเด็จเจา้ฟา้ฯ 

บริษัทสนบัสนนุโครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจา้ฟ้าฯ ดว้ยวดัจุฬาภรณว์นาราม ร่วมกบัศนูย์
นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร ์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ์คณะมนุษย์ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ส  านึกในพระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ลน้กระหม่อมใน สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ           
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี ที่ไดท้รงสละพระวรกายทรง
งานหนกัเพื่อชาวไทย ก่อใหเ้กิดคณุปูการตอ่ประเทศในหลายๆ ดา้น สมควรท่ีพสกนิกรไทยจกัไดแ้สดงออกถึงความ
ส านกึในพระมหากรุณาธิคณุ ลน้เกลา้ ลน้กระหมอ่ม ในการนีจ้ึงไดจ้ดัท าโครงการ เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจา้
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายคุรบ 63 พรรษา วนัที่ 4 กรกฎาคม 
2563 ทีคิวเอ็ม เห็นถึงโอกาสอนัดีในการรว่มสนบัสนนุกิจกรรมดงักลา่ว เพื่อรว่มนอ้มส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ 
โดยบทเพลงดงักลา่วไดถ้กูน าออกเผยแพรท่างช่องยทูปู ‘Kasetsart University Wind Symphony’ 

(13)  การสนบัสนนุโครงการเกษตรอทิตยาทร 

บริษัทสนับสนุนโครงการเกษตรอทิตยาทรด้วยคณะกรรมการโครงการเกษตรอทิตยาทร ไดจ้ัดท า
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกโครงการในทอ้งถ่ิน  จังหวัดสุรินทร ์ที่ขาดแคลนรายไดจ้ากผลกระทบ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาด ของโรคติดเชือ้COVID 19 ซึ่งโครงการ ดงักลา่วเป็นแนวพระราชด าริใน พระเจา้วรวงศ์
เธอ พระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคณุ ดว้ยทรงหว่งใยกลุม่สมาชิกโครงการ ในเรือ่งของการขาดแคลนรายไดท้ าใหส้ง่ผล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นการเช่ือมต่อความตอ้งการ ของผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดรายไดก้ลบัคืนสู่ กลุ่ม
สมาชิกโครงการในทอ้งถ่ิน อีกทัง้เห็นถึงโอกาสอนัดีในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะบริษัทที่ให้
ความส าคญัในการช่วยเหลอืและตอบแทนสงัคมเสมอมา ในครัง้นีน้อกจากการมอบเงินสนบัสนนุโครงการฯ ยงัได้
รว่มออกบูธในงาน ‘ลิน้ติดโปร’ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใตโ้ครงการฯ เพื่อรว่มมอบประกนัอุบตัิเหตแุก่ประชาชน
ทั่วไปท่ีเขา้รว่มงาน 
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(14)  การมอบทนุการศกึษาใหแ้ก่บตุรพนกังาน 

บริษัทมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บตุรพนกังาน โดยมีผูผ้่านเกณฑก์ารคดัเลือกตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาลถึง
ระดบัมหาวิทยาลยั จ านวน 359 ทนุ เป็นจ านวนเงิน 1,122,000 บาท และบรษัิทยงัคงเดินหนา้สนบัสนนุดา้นการศกึษา
ต่อไป เพราะการศึกษาถือเป็นพืน้ฐานส าคญัของคนทัง้ประเทศและเป็นอีกช่องทางในการสง่ต่อความห่วงใยและ
สรา้งขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานและครอบครวั เมื่อวนัที่ 17 ก.ย. 63 ณ ทีคิวเอ็ม ส านกังานใหญ่ ซึ่งพนกังานและ
บตุรของพนกังานถือเป็นกลไลส าคญัในสงัคม เมื่อไดร้บัการศึกษาที่ดีและเหมาะสมเด็ก ๆ ย่อมโตขึน้เป็นบคุลากร
อนัมีคณุค่าและเพิ่มคณุค่าใหส้งัคม บริษัทย่อมไดร้บัประโยชนจ์ากการที่พนกังานมีความสขุจึงสามารถท างานได้
อยา่งเต็มประสทิธิภาพตามสรา้งขายที่โตขึน้และสามารถลดอตัราการลาออกจาก รอ้ยละ 6.85 ในปี พ.ศ. 2562 เป็น 
รอ้ยละ 4.63 หรอืลดลง รอ้ยละ 2.22 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 2. กิจกรรมการรบับรจิาคโลหติ 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
ภาพประกอบ มติสิงัคม 3. การมอบประกนัภยัไวรสัโคโรนา่ (Covid-19)  

แก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที ่กระทรวงกลาโหม 
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ภาพประกอบ มติสิงัคม 4. การมอบเงนิช่วยเหลอืต ารวจทีบ่าดเจ็บและเสยีชีวติ 
จากเหตกุารณก์ราดยงิทีจ่.นครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 5. การใหค้วามรูด้า้นสขุภาพแก่ผูบ้รโิภค 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 6. การจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 7. การมอบอปุกรณก์ารศกึษาใหน้อ้ง ๆ รร.คลองมหาสวสัดิ ์
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ภาพประกอบ มติสิงัคม 8. การตอบแทนลูกคา้ ท าบญุไหวพ้ระ 9 วดั 
  
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพประกอบ มติสิงัคม 9. การมอบกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหต ุ        ภาพประกอบ มติสิงัคม 10. ตูปั้นสขุปันน า้ใจ 

         ใหข้า้ราชการต ารวจ ปีที ่13       แก่คนไทย 
 
 

 
      
 
 
 

 
ภาพประกอบ มติสิงัคม 11. การมอบเงินสมทบทนุรา้นสะดวกแบง่ปัน 

 
    
 
 
 
 

      
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 12. ปีใหม่เดนิทางปลอดภยั ประกนัภยัหว่งใยคณุร่วมกบั คปภ. 
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ภาพประกอบ มติสิงัคม 13. การสนบัสนนุโครงการเพลงเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็เจา้ฟา้ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
ภาพประกอบ มติสิงัคม 14. การสนบัสนนุโครงการเกษตรอทติยาทร 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพประกอบ มติสิงัคม 15. การมอบทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน 
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2.3 มิติสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน ในการใหค้วามส าคญักับการดแูล รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

รวมถึงแหลง่ทรพัยากรธรรมชาติ จึงประกาศใชน้โยบายสิง่แวดลอ้ม และนโยบายการลดการใชก๊้าซเรือนกระจก ดงันัน้บริษัท
จะไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการท าลาย แต่จะป้องกนัและสรา้งสรรคกิ์จกรรมเพื่อสนบัสนนุการรกัษาสิ่งแวดลอ้มต่อผูค้นใน
ชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตใต้ส  านึกของพนักงานทุกบริษัท ทุกท่าน และบริษัทยังปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และ
กฎระเบียบ ที่เก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มของหนว่ยงานก ากับดแูล รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะท างานความยั่งยืนองคก์รเป็น
กลไลส าคญัในการจดัการสิ่งแวดลอ้มตามเป้าหมายการจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
องคก์ารสหประชาชาติล  าดบัท่ี 12 การใชท้รพัยากรอยา่งยั่งยืนและรบัผิดชอบเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่มีการบริโภคและรูปแบบการ
ผลิตที่ยั่งยืน และล าดับที่ 13 การปฏิบัติการเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่ว่นเพื่อต่อสูก้ับการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพภมูิอกาศและผลกระกระทบของการเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นเปา้หมายพิเศษที่องคก์รใหค้วามส าคญัและ
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน และรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบรษัิท  

 
นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยตระหนกั
และใหค้วามส าคญัในการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ ลดการใชพ้ลงังานพรอ้มทัง้เตรียมแผนและ
มาตรการตา่ง ๆ เพื่อมีสว่นรว่มในการแกปั้ญหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศจึงไดก้ าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบั
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม มาตรฐานสากล รวมไปถึงการเขา้รว่มมาตรฐานดา้นความยั่งยืนโดยสมคัรใจ ทัง้นี ้
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องโดยมีแนวทางดงันี ้  

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการท างานดา้นสิ่งแวดลอ้มและติดตามทบทวนการปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิใหม้ีการพฒันาปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

2) ควบคมุ ปอ้งกนั บ าบดั และลดมลภาวะตา่ง ๆ ใหม้ีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุทัง้ในดา้นมลพิษทาง
น า้ อากาศ ขยะมีพิษ สารเคมี เสียง และอื่น ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัตลอดจนขอ้ก าหนดต่าง ๆ รวมถึง
พนัธะสญัญาขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งปฏิบตัิ ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 

3) มุ่งมั่นต่อการปกป้องภาวะสิ่งแวดลอ้มโดยการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพทัง้จาก การ
อปุโภค บรโิภค, การบ าบดั, การควบคมุปรมิาณของเสยี และการน ากลบัมาใชใ้หม่รวมถึงการวางแผนภาวะ
ฉกุเฉิน ตา่งๆ ดว้ยวิธีที่เหมาะสม 

4) จดัใหม้ีการศกึษาและฝึกอบรมพนกังาน เพื่อกระตุน้และปลกูจิตส านกึในดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นหนา้ที่ ความ
รบัผิดชอบของพนกังานทกุคน 

5) ด าเนินการประชาสมัพันธ์ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงการ จัดการ
สิง่แวดลอ้ม 

ผูบ้ริหารของบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการต่าง ๆ ใหบ้รรลุเจตนารมณ์ที่ไดต้ั้งไว้อย่าง 
สม ่าเสมอและนโยบายสิ่งแวดลอ้มจะถ่ายทอดใหก้ับพนกังานทกุคนไดท้ราบและพรอ้มที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป
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นโยบายการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
1) ปรบัเปลีย่นกระบวนการ และอปุกรณต์า่งๆ ใหม้ีประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีสงูขึน้ 
2) สง่เสรมิใหม้ีการใชพ้ลงังานทดแทน เพื่อลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ 
3) จัดกิจกรรมสรา้งจิตส านึกการอนุรกัษ์พลังงาน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ให้แก่

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และคูค่า้ทางธุรกิจ 
4) รว่มมือการปลกูป่าทดแทน และฟ้ืนฟพูืน้ท่ีป่าขึน้มาใหม ่เพื่อเป็นแหลง่ดดูซบัคารบ์อนไดออกไซด  ์
5) สง่เสรมิและรณรงคใ์หม้ีการรวบรวม และจดัการของเสยีเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
6) ติดตามความเคลื่อนไหวดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อ

กลุม่ทีคิวเอ็ม 
7) สรา้งความตระหนกัและเสริมสรา้งความรูเ้รื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศใหก้บัพนกังานของบริษัท ที

คิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิท คูค่า้ทางธุรกิจ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

ดว้ยความตัง้ใจและความมุง่มั่นดงักลา่ว กลุม่บริษัททีคิวเอ็ม หวงัว่าจะไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของการมีสวนรว่มในการ
ช่วยเหลอื ปัญหาโลกรอ้นและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่รุนแรงมากขึน้ 

2.3.1  การจัดการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทก าหนดนโยบายเพื่อปลูกจิตส านึกของพนักงานทุกระดับขององคก์รในเรื่อง การลดการใช้กระดาษ 

ประกอบดว้ย การใชก้ระดาษทัง้ 2 หนา้ (Re-used paper) ทบทวนการพิมพเ์อกสารเทา่ที่มีความจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอ และ
จดัเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Text and PDF File) ตลอดจนเพิ่มช่องอิเล็กทรอนิกสใ์นการรบัสง่เอกสารต่าง ๆ 
ระหวา่งคู่คา้กบับริษัท และลกูคา้กบับริษัท ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายขอ้มลูระหว่างกนั หรือ FTP (File Transfer Protocol) และ 
Electronics Mail เป็นตน้ สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถลดการใชก้ระดาษ รวมทัง้ประหยดัคา่ใชจ้่ายภายในบริษัท ส าหรบักิจกรรม
ควบคุมการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า บริษัทจัดท าระบบปิดเปิดระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศแบบตัง้เวลาเปิด -ปิด
อตัโนมตัิ เพื่อลดการใชไ้ฟฟา้ในช่วงเวลาที่ไมจ่ าเป็น  

การใหค้วามส าคญัเรื่องการจดัการกบัทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มภายในองคก์รในปี พ.ศ. 2563 บริษัทก าหนด
โครงการตา่ง ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงันี ้

1) โครงการขดัแยกขยะมูลฝอยและขยะติดเชือ้  โดยบริษัทติดตัง้ถังคดัแยกขยะตามจุดที่ต่าง ๆ ภายใน
องคก์ร เช่น อาคารพรรณนิภา 1 อาคารพรรณนิภา 2 อาคารสรา้งสขุ อาคารน า้เพชร และอาคารมรกตและติดตัง้จุดแยกขยะ
ติดเชือ้อยา่งเป็นระเบียบไมร่วมกบัขยะทั่วไปจ านวน 1 จดุ ที่หอ้งคดัแยกขยะ โดยมีเปา้หมายระยะสัน้คือตอ้งการลดปริมาณ
ขยะลงใหไ้ด ้1% ตอ่ปี  

2) โครงการตรวจวดัค่าน า้เสีย บริษัทจดัการบ าบดัน า้เสียก่อนปลอ่ยลงสูส่าธารณะ ตามก าหนดมาตรฐาน
ควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เป้าหมายการตรวจวดัคณุภาพน า้เสียทุกปี ตอ้งผ่านเกณฑก์ารตรวจคณุภาพน า้เสียก่อนปล่อยสูส่าธารณะ ตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม 

3) การจดัการสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร บรษัิทด าเนินโครงการกิจกรรม 5ส. โดยการสรา้งการรบัรู ้เขา้ใจและ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรม 5ส. ซึ่งประกอบไปดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สรา้งนิสยั เพื่อใหพ้นกังานมี
ความรูค้วามเขา้ใจถึงการดแูลสภาพแวดลอ้มรอบขา้งลดการหมกัหมมของสิง่ปฏิกูล ลดการใชก้ระดาษโดยไมจ่ าเป็น ลดการ
สรา้งขยะโดยไมจ่ าเป็น รวมถึงการประหยดัพลงังานจากการสะสางงานใหเ้สรจ็โดยเรว็เพื่อลดชั่วโมงการใชพ้ลงังาน พนกังาน
มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม 5ส. มีการตรวจและสรุปคะแนนทกุเดือน เพื่อสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดีขึน้ โดยในปี พ.ศ. 
2563 บรษัิทจดัใหม้ีการประเมิน 5ส. จ านวนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ดงัตอ่ไปนี ้
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 1) วนัท่ี 18 มกราคม 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ  75 
 2) วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ  75 
 3) วนัท่ี 21 มีนาคม 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 79 
 4) วนัท่ี 18 เมษายน 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 81 
 5) วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563   ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 81 
 6) วนัท่ี 20 มิถนุายน 2563     ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 83 
 7) วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ  82 
 8) วนัท่ี 15 สงิหาคม 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 77 
 9) วนัท่ี 19 กนัยายน 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 84 
 10) วนัท่ี 17 ตลุาคม 2563     ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ  83 
 11) วนัท่ี 21 พฤษจิกายน 2563   ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 82 
 12) วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563    ผลการประเมินคิดเป็นรอ้ยละ 84 
   รวมการประเมิน  12 ครัง้   ผลการประเมินเฉลีย่คิดเป็นรอ้ยละ 81 

ผลการประเมินเฉลีย่เปรยีบเทียบ ปี 2562 เฉลีย่รอ้ยละ 77  ปี 2563 เฉลีย่รอ้ยละ 81  ผลการประเมินดีขึน้รอ้ยละ 
4 ชีใ้หเ้ห็นวา่พนกังานมีความรูค้วามเขา้ใจถึงการดแูลสภาพแวดลอ้มและลดการสรา้งขยะโดยไมจ่ าเป็น รวมถึงการประหยดั
พลงังานโดยคาดหวงัวา่คะแนนเฉลีย่ในปี พ.ศ. 2564 จะอยูท่ี่รอ้ยละ 85    

2.3.2  การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.3.2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าคิดเป็นค่าใชจ้่ายรวม 16 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 0.106 
ของเบีย้ประกนัตามวนัท่ีขายประจ าปี 2563 ซึง่สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ไดร้อ้ยละ 0.013 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟา้ในปี 2562 คิดเป็นคา่ใชจ้่ายรวม 15.2 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 0.119 ของเบีย้ประกนัตาม
วนัที่ขายประจ าปี 2562 ซึ่งบริษัทควบคุมดูแลรบัผิดชอบการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดัโดยมีเป้าหมาย
การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลง รอ้ยละ 0.5 ของรอ้ยละการใชไ้ฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ และมีโครงการตาม
นโยบาย ดงันี ้

1) โครงการเปิด – ปิดไฟฟ้าอตัโนมตัิ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน ลดการเปิดไฟฟ้าทิง้ไวห้ลงั
เลกิงานซึง่เป็นเหตใุหเ้กิดการสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟา้ ปัจจบุนับรษัิทไดด้  าเนินการควบคมุสั่งการเปิด-ปิด ผา่น Smart 
Phone ได ้อยา่งสมบรูณ ์ไดแ้ก่อาคารพรรณนิภา 1 และอาคารพรรรณนิภา 2 โดยบริษัทจะด าเนินเพิ่มเติมในอาคาร
อื่น ๆ ของบรษัิทตอ่ไป 

2) โครงการเปลีย่นหลอดไฟเป็นหลอด LED เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน และลดอตัราการ
ใชพ้ลงังานอย่างสิน้เปลืองของหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนจ านวน 3,457 หลอดในอาคาร
พรรณนิภา 1 และ อาคารพรรณิภา 2 ภายในปี พ.ศ. 2564 ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 บริษัทเปลี่ยนหลอดเสร็จสิน้แลว้
จ านวน 1,602 ภายในอาคารพรรณนิภา 1 

3) โครงการเปิด – ปิด เครือ่งปรบัอากาศอตัโนมตัิ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการควบคมุและป้องกนั
การเปิดเครื่องปรับอากาศทิง้ไว้หลังเลิกงาน สามารถควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติให้มี
ประสิทธิภาพและตามเวลาที่ก าหนด จุดที่ด  าเนินการติดตัง้แลว้เสร็จ ไดแ้ก่ อาคารพรรณนิภา 1 และอาคารพรรรณ
นิภา 2 โดยบรษัิทจะด าเนินเพิ่มเติมในอาคารอื่น ๆ ของบรษัิทตอ่ไป 
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2.3.2.2 การใช้น ้า 
บริษัทใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการลดการใช้น า้ โดยไดม้ีการติดตัง้ก๊อกน า้อัตโนมัติและฟลชัวาลว์โถ

ปัสสาวะชายแบบอตัโนมัติ เพื่อลดการเปิดก๊อกน า้ทิง้หลงัการใชเ้ป็นเหตุของการปล่อยน า้ทิง้อย่างสิน้เปลือง ใน
ปัจจบุนับรษัิทไดด้  าเนินการติดตัง้ก๊อกน า้อตัโนมตัิไปแลว้จ านวน 195 จุด โดยเป้าหมายในปี 2564 บริษัทจะท าการ
ติดตัง้ก๊อกน า้อตัโนมตัิและฟลชัวาลว์โถปัสสาวะชายแบบอตัโนมตัิครบตามจ านวนที่ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทไดบ้นัทึก
ปริมาณการใช้น า้ประปาในปี 2563 เป็นเงิน 2.98 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 0.0198 ของเบีย้ประกันตามวันที่ขาย
ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นคา่เริม่แรกในการบนัทกึสถิติการด าเนินโครงการ   

2.3.3 การก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ  โดยบริษัทติดตัง้ถังคดัแยกขยะตามจุดที่ต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
เช่น อาคารพรรณนิภา 1 อาคารพรรณนิภา 2 อาคารสรา้งสขุ อาคารน า้เพชร และอาคารมรกตและติดตัง้จุดคดัแยก
ขยะติดเชือ้อยา่งเป็นระเบียบไมร่วมกบัขยะทั่วไปจ านวน 1 จดุ ที่หอ้งคดัแยกขยะ โดยบริษัทมีเป้าหมายระยะสัน้ที่จะ
คงคา่ใชจ้่ายรายปีจากการก าจดัขยะ ปีละ 16,800 บาทต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
ควบคมุและลดปรมิาณการสรา้งขยะจากกระบวนการธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัสวนทางกบัการเติบโตของบริษัทอย่าง
ตอ่เนื่อง 

2.3.4 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการบรรเทาภาวะโลกรอ้นและการจดัการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศซึง่เป็นเรือ่งส าคญัและตอ้งไดร้บัการจดัการอยา่งเรง่ดว่น และยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นได้
เสยีทกุฝ่ายเพื่อประโยชนร์่วมกนัอย่างยั่งยืน จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกอา้งอิงกบัแนว
ทางการด าเนินการในระดบัสากล เพื่อเตรียมรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยในปี 2563 
บรษัิทด าเนินโครงการการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ทัง้นีข้อ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกขององคก์รจากเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เทา่กบั 1,954 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์โดยมีเป้าหมายว่าตอ้งการ
ลดการปลอ่ยก๊าซใหไ้ด ้รอ้ยละ 3 ภายในปี พ.ศ. 2573 และมีแผนการจดัการปัญหาน า้ทว่มเพื่อเตรยีมรบัมือกบัสภาพ
ภมูิอากาศที่เปลีย่นไป 

2.3.5  การมีสว่นรว่มของชมุชนและการประเมินผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม   
2.3.5.1 การส ารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสงัคมเก่ียวกบัผลกระทบทางลบจากการด าเนินการของ

ธุรกิจ บรษัิทส ารวจสภาพแวดลอ้มและชมุชนโดยรอบวา่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบรษัิทหรอืไม่ บริษัท
พบความตอ้งการจดัการดแูลทอ่ระบายน า้ จึงจดัท านโยบายการขดุลอกทอ่ระบายน า้และสิง่ปฏิกูลเพื่อลดปัญหาการ
อดุตนัของขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

2.3.5.2 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนโดยรอบต้องการให้บริษัท
ด าเนินการป้องกนั และควบคมุโรคติดต่อโดยสตัวท์ี่เป็นพาหะน าโรค เนื่องจากในขณะนีพ้นกังานและชุมชนตอ้งอยู่
รว่มกนัเป็นจ านวนมาก จึงเกิดขยะจากการอปุโภคและบริโภคซึ่งอาจก่อใหเ้กิดพาหะน าโรคและเป็นแหลง่อาศยัของ
สตัวพ์าหะน าโรคบรษัิทจึงด าเนินโครงการปอ้งกนัควบคมุโรคติดตอ่โดยพาหะน าโรค ดงันี  ้

   ชื่อโครงการ โครงการปอ้งกนัควบคมุโรคติดตอ่โดยสตัวเ์ป็นพาหะน าโรค 
   วัตถุประสงค ์ 1) เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตแุละการควบคมุปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่เกิดจากพาหะน าโรค 
     2) เพื่อลดอตัราการเกิดโรคติดตอ่ที่เกิดจากพาหะน าโรคบรเิวณชมุชนในพืน้ท่ี 
     3) เพื่อเนน้ใหช้มุชนตระหนกัถึงอนัตรายของสตัวท์ี่เป็นพาหะน าโรค 
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   เป้าหมาย เพื่อลดพาหะน าโรค 
   ผลของโครงการ ชมุชนมีความพงึพอใจตอ่การด าเนินโครงการของบรษัิท 
   โดยในปี พ.ศ. 2563 บรษัิทด าเนินการตามโครงการทัง้สิน้ 12 ครัง้ ดงัตอ่ไปนี  ้  
    1) วนัท่ี 2-4 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563     
    2) วนัท่ี 18-25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563    
    3) วนัท่ี 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2563     
    4) วนัท่ี 19-21 เมษายน พ.ศ. 2563     
    5) วนัท่ี 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
    6) วนัท่ี 23-26 มิถนุายน พ.ศ. 2563      
    7) วนัท่ี 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563    
    8) วนัท่ี 16-18 สงิหาคม พ.ศ. 2563     
    9) วนัท่ี 20-22 กนัยายน พ.ศ. 2563     
    10) วนัท่ี 8-18 ตลุาคม พ.ศ. 2563      
    11) วนัท่ี 8-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    
    12) วนัท่ี 12-22 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

2.3.6 นวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บรษัิทสนบัสนนุใหน้ าความรูแ้ละประสบการณด์า้นความยั่งยืนมาพฒันาและปรบัใชเ้พื่อคิดคน้นวตักรรมในดา้น

ตา่ง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งประโยชนท์างเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะนวตักรรมดา้นกระบวนการท างานทัง้ในระดบั
ภายในองคก์รและระดบัความรว่มมือระหวา่งองคก์ร โดยเนน้นวตักรรมเชิงสรา้งสรรคท์ี่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึน้ สรา้งผลติผลและมลูคา่เพิ่ม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มไปพรอ้ม ๆ กนั ทัง้นีบ้ริษัทถือ
เป็นนโยบายวา่การเผยแพรน่วตักรรมเป็นหนึ่งในความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพรน่วตักรรมใหก้บั
กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้ทางตรงและทางออ้ม สามารถรบัทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มูลข่าวสารดา้น
นวตักรรมเหลา่นีจ้ะสือ่สารไปถึงกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งทั่วถึง 

โครงการนวตักรรมเพื่อเสรมิสรา้งประโยชนท์างเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ชื่อโครงการ  การพฒันาระบบ e-Document เพื่อลดการใชก้ระดาษและการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
วัตถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาระบบการสรา้ง/แปลงเอกสารจาก Hard Copies ไปเป็น Soft Copies 

2) เพื่อพฒันาระบบการจดัสง่เอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส ์
3) เพื่อตอบสนองกลยทุธก์ารใชด้ิจิทลัเป็นปัจจยัสนบัสนนุ และขบัเคลือ่นองคก์ร (Digital Transformation) 
4) เพื่อลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และ Carbon Footprint ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของก๊าซเรอืนกระจก 

ประโยชน ์ 1) ลดการใชก้ระดาษ และหมกึพิมพ ์ส าหรบัเอกสารที่ไมจ่ าเป็นตอ้งจดัพิมพ ์(Hard Copies) 
2) ลดขัน้ตอน และกระบวนการท างาน (Redundant Process Reduction) ที่เคยตอ้งจดัสง่เอกสาร Hard 

Copies. 
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โดยในปี 2563 บรษัิทสามารถลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และลดคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี  ้
(1) สามารถลดการใชก้ระดาษ A4 ได ้14,450,518 แผน่ หรอืคิดเป็น 28,901 รมี น า้หนกักระดาษ 2.18 กิโลกรมั/รมี 
(2) สามารถลดปรมิาณการตดัตน้ไมไ้ด ้1,071 ตน้ (ค านวณจากสตูรน า้หนกักระดาษ 1 ตนั เทา่กบัการตดัตน้ไม ้17 ตน้)  
(3) สามารถลดปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ (Carbon Footprint) ได ้71,824.77 kgCO2e 

(ค านวณจากคา่ EF ของการผลติกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม เทา่กบั 1.1400 kg CO2e/kg) 
(4) สามารถช่วยลดคา่ใชจ้่ายในซือ้กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม ได ้1,920,184.83 บาท (อา้งอิงจากราคากลางของระบบ

บรหิารการจดัซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 1 รมี มลูคา่ 66.44 บาท)  
(5) สามารถลดจ านวนคา่หมกึพิมพเ์อกสารไปได ้2,601,093 บาท (ค านวณจากคา่หมกึพิมพเ์อกสาร 18 สตางค ์ตอ่แผน่) 
(6) สามารถลดจ านวนค่าจัดส่งไปรษณียไ์ปไดถ้ึง 260,109,324 บาท (ค านวณจากค่าจัดส่งไปรษณีย ์18 บาท ต่อ 1 

กรมธรรม)์ 
 

 
 

ภาพประกอบ มติสิิ่งแวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 1. 
อตัราสว่นเอกสารกรมธรรม์ – โครงการน าร่องประกนัภยัโคโรนา 6 บรษิัทสง่กรมธรรม์แบบออนไลน ์
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เอกสารแนบ 6 ข้อมูลอืน่ๆ 

- ไมม่ี - 

 
 


