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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลประกอบการ อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
 2563 2562 2561 2563/2562 2562/2561 
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั 4,329 4,455 4,849 (2.8) (8.1) 
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ 3,944 3,498 3,483 12.8 0.4 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี * 255 164 (688) 55.5 123.8 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 222 125 (1,012) 77.6 112.4 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.05 0.03 (0.24) 66.7 112.5 
* หกัดว้ยก าไรสว่นท่ีเป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุบรษัิทย่อย (non-controlling interest) 

 

                            (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้ปี อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
 2563 2562 2561 2563/2562 2562/2561 

สนิทรพัยร์วม 7,007 7,813 9,842 (10.3) (20.6) 
หนีส้นิรวม 3,325 4,263 6,222 (22.0) (31.5) 
ทนุเรยีกช าระแลว้ 3,709 4,215 4,215 (12.0) - 
เงินกองทนุหรอืสว่นของผูถื้อหุน้ 3,681 3,549 3,620 3.7 (2.0) 
มลูคา่หุน้ตามบญัชี (บาทตอ่หุน้) 0.99 0.84 0.86 17.9 (2.3) 
เงินปันผล (บาทตอ่หุน้) - - - - - 

 

 

1 ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
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                    (หน่วย: รอ้ยละ) 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
 2563 2562 2561 
อตัราก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วม * 5.0 3.0 (25.1) 
อตัราผลตอบแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ 5.6 3.6 (29.1) 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 6.1 3.5 (23.9) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม 3.0 1.4 (9.1) 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 3.3 6.0 (4.7) 
อตัราสว่นรวมคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 98.6 106.2 113.1 

       * รายไดร้วม ประกอบดว้ยเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ รายไดแ้ละก าไรจากการลงทนุ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดอ่ื้น 
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เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  

ตลอดปี 2563 ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกไดเ้ผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ซึ่งวิกฤติ
การระบาดนีส้ง่ผลกระทบทัง้ตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น และตอ่เศรษฐกิจทั่วโลก  

ความทา้ทายของกลุ่มไทยรี มีทัง้ดา้นการรบัประกันภยัต่อ การลงทุนที่ผันผวน รายไดจ้ากการบริการที่ลดลง 
ดังนั้นแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี (2563-2565) ที่ได้ก าหนดไว้จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งถูกปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมต่อสถานการณ ์เช่น โครงการที่เก่ียวขอ้งกับงานต่างประเทศจ าเป็นตอ้งเลื่อนออกไป แต่ไปเนน้ในโครงการที่
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัสว่นบคุคลและสขุภาพ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและการใหบ้รกิารใหม ่ๆ มาใชเ้พิ่มมากขึน้ ซึง่ก็
ท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทเป็นไปไดด้ว้ยดีตามที่ตัง้เป้าหมายไว ้นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถรกัษา  International 
Credit Rating ระดบัสงู คือ “A –” หรืออยู่ในระดบั “แข็งแกร่ง” แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) จาก Fitch 
Rating ทีช่่วยตอกย า้ถึงความแข็งแกรง่ทางดา้นการเงินของกลุม่ไทยรีช่วยสรา้งความเช่ือมั่นใหคู้ค่า้ทัง้ในและตา่งประเทศ
และจะท าใหเ้ราสามารถขยายงานทัง้ในและตา่งประเทศสะดวกมากขึน้  

ในสว่นของผลการด าเนินงานของปี 2563 บรษัิทมีก าไรสทุธิ 222.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน รอ้ยละ 77.9 โดย
มี ROE รอ้ยละ 6.1 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.6 pts โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสว่นธุรกิจ ดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรบัธุรกิจประกนัภยัตอ่ 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั (Gross Written Premium) รวมเทา่กบั 4,328.7 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 
2.8 ซึง่เป็นผลมาจากเบีย้ประกนัภยัของโครงการระยะยาวทยอยลดลงจากสญัญาที่ครบก าหนด ในขณะที่เบีย้ประกนัภยั
ตอ่รบัสทุธิ (Net Written Premium) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็น 3,944.2 ลา้นบาท และมีก าไรจากการรบั
ประกนัภยัต่อจ านวน 53.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 123.9 จากที่ปีก่อนที่ขาดทุนอยู่จ  านวน 225.0 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
สว่นรวม (Combined Ratio) ลดลงจากรอ้ยละ 106.2  เป็นรอ้ยละ 98.6 

ในปีที่ผา่นมา บริษัทไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ รว่มกบับริษัทประกนัภยัคูค่า้เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในกลุม่ประกนัสขุภาพ ซึ่งมีความตอ้งการเพิ่มขึน้อยา่งมากในช่วงการระบาดของ COVID-19   

โดยการเติบโตในธุรกิจ Non-Conventional มีอัตราการเติบโตถึงรอ้ยละ 18.9 อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับ
โครงการระยะยาวลดลงตามสญัญาที่ทยอยครบก าหนด จึงท าใหม้ีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งชดัเจนในปีที่ผา่นมา 

ผลการด าเนินงานธุรกิจบรกิาร 

บรษัิทไดม้ีการขยายฐานลกูคา้และการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง แตเ่นื่องจากมีผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหใ้น
ปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเติบโต เพียงรอ้ยละ 0.9 ซึ่งฐานรายไดข้องธุรกิจบริการคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.7 ของ
รายไดร้วมของกลุม่ไทยร ี 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือไดน้ าเทคโนโลยีมาผนวกใหเ้ขา้กับรูปแบบการบริการ เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร และสรา้งรายไดใ้หเ้ติบโตในอนาคต ดงันี ้

2 สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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1) บจก. ไทยรีเซอร์วิสเซส ผู้ให้บริการหลักด้าน Third Party Administration ได้น าเทคโนโลยี Robotic 
Process Automation (RPA) มาใชพ้ฒันากระบวนการภายในและการบริการโดยเปลี่ยนจากการท างาน
ซ า้ๆ ท าประจ า ใหเ้ป็นอตัโนมตัิ ซึง่ช่วยใหก้ารท างานมีประสทิธิภาพ ลดเวลาและลดความผิดพลาดจากการ
ท างาน อีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดตน้ทนุไดอ้ีกดว้ย 

2) บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการค่าสินไหมรถยนต์ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นบริหารจัดการค่าสินไหมรถยนตใ์หก้ับบริษัทลกูคา้ 
เช่น ช่วยใหข้อ้มลูลกูคา้แบบ Real time เมื่อเกิดเหต ุประเมินค่าสินไหม ตรวจสอบคา่สนิไหม เป็นตน้ ซึ่งจะ
ท าใหส้ามารถลดระยะเวลา ลดขัน้ตอน ลดตน้ทนุในการจดัการค่าสินไหมได ้อีกทัง้ยงัจะเป็นแหลง่รายได้
เพิ่มเติมใหก้บับรษัิทอยา่งมีสาระส าคญัในอนาคตอนัใกล ้

3) บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจประกันภัย ได้พัฒนาเทคโนโลยี 
Blockchain&Cloud เพื่อให้บริการบนแพลตฟอร์ม “Smart Contract” ภายใต้ช่ือ “Insurer Network” 
ส าหรบัใหบ้รกิารลกูคา้ในดา้นการท าสญัญารบัประกนัภยัตอ่ ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสทิธิภาพ รวดเร็ว โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบไดจ้ึงมีความปลอดภยัสงู  

ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการสรา้งผลก าไรจ านวน 63.4 ลา้นบาท แต่เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ท าใหม้ี
อตัราก าไรลดลงรอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

รายไดจ้ากการลงทนุ 

ในปี 2563 กลุม่ไทยรีมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิรวม 131.6 ลา้นบาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทนุ (ROI) 
รอ้ยละ 3.7 (รวมผลประโยชนท์างภาษี) ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 56.1 เนื่องจากการปรบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS9 ใน
ปี 2563 ท าใหก้ าไรจากเงินลงทุนจ านวน 59.5 ลา้นบาท ไม่ไดถู้กน าไปรวมในงบก าไรขาดทุน แต่ถูกน าไปรวมในก าไร
สะสมโดยตรงแทน  

ก้าวต่อไปข้างหน้า  

ส าหรบัแผนกลยุทธ์ 3 ปีที่ไดก้ าหนดไว ้คือตัง้แต่ปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงระยะเวลาของการด าเนินการตาม
แผนกลยทุธท์ี่จะทวีความเขม้ขน้และทา้ทายยิ่งขึน้เมื่อเทียบกบัเมื่อ 3 ปีที่ผา่นมา (2560-2562) โดยมีวิสยัทศันว์า่ “มุง่สูก่าร
เป็นพนัธมิตรอนัทรงคุณค่าที่สดุดา้นการประกนัภยัส่วนบุคคลในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” ซึ่งหมายถึง
บริษัทจะเนน้การขยายตวัทัง้ดา้นธุรกิจประกนัภยัต่อและการบริการ พรอ้มกบัการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้ทัง้นีเ้พื่อให้
กลุม่ไทยรีมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายที่วางไวน้ั่นคือรายไดร้วมของกลุม่ไทยรีกลบัมาเติบโตในระดบัรอ้ยละ 
10 และ ROE มากกวา่รอ้ยละ 10 ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ โดยแผนกลยทุธท์ี่กลุม่ไทยรไีดก้ าหนดไวส้รุปไดด้งันี ้ 

1. การมุ่งเน้นขยายงานด้าน Personal line โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ทั้ง 
Conventional แ ล ะ  Non-Conventional ส า ห รับ ง า น  Non-Conventional จ ะ เ ป็ น ก า ร ท า ใ น รู ป แบบ 
Segmentation ทีจ่ะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางใหม่ ๆ รว่มกบัลกูคา้หรอืคูค่า้ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อใหไ้ด้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตรงตามกลุม่เปา้หมายมากขึน้ โดยจะน าเทคโนโลยีเขา้มามีสว่นรว่ม 

ในส่วนของงานดา้น Commercial line บริษัทจะเนน้การพิจารณาราคาใหเ้หมาะสมตามสภาวะตลาดที่เขา้สู่
ภาวะแข็งตวั หรอื Hard Market ในปัจจบุนั  
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2. การน าเทคโนโลยี เช่น AI Blockchain Robotic เป็นตน้ เขา้มาปรบัใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน
และน ามาพฒันาสินคา้หรือบริการแก่ธุรกิจประกนัภยัอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเพิ่มเบีย้ประกนัภยัต่อและรายได้
ของธุรกิจบรกิาร  

3. การมุ่งขยายสู่ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) อย่างเต็มรูปแบบทัง้ทางดา้นประกันภยัต่อและธุรกิจ
บริการ ซึ่งในปี 2563 กลุม่ไทยรีมีรายไดจ้ากเบีย้ประกนัภยัต่อรบัจากต่างประเทศเขา้มาเป็นจ านวน 36.5 ลา้น
บาท โดยในปี 2564 คาดวา่จะเริม่มีเบีย้รบัประกนัภยัตอ่จากประเทศฟิลปิปินสเ์ขา้มาอีกดว้ย ขณะที่ธุรกิจบรกิาร
นัน้เราไดท้ าสญัญาบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) เพื่อจดัตัง้บรษัิทในกมัพชูาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ซึ่งอยูร่ะหว่างการ
เตรยีมความพรอ้มด าเนินงาน ส าหรบัการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเวียดนามนัน้ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการศกึษาและ
สรุปแผนงานกบับริษัทพนัธมิตร โดยคาดว่าจะไดข้อ้สรุปในปี 2564 ทัง้นี ้ส าหรบัเป้าหมายภายปี 2565 คือการ
ขยายตลาดทัง้ดา้นประกนัภยัตอ่และธุรกิจบรกิารไปยงัประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อีกดว้ย 

4. การขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มเครือข่าย Fairfax Financial Holding Group และ  National 
Reinsurer ของแตล่ะประเทศในตลาด ASEAN เพื่อพฒันาและตอ่ยอดธุรกิจในแตล่ะประเทศใหม้ากขึน้ 

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ทัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้จะมีการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้
โครงสรา้งใหญ่เหลา่นี ้ 

ภายใตค้วามผนัผวนที่สงูฝ่ายบริหารไดเ้ตรียมความพรอ้มในทกุ ๆ ดา้น เพื่อรองรบัความผนัผวนดงักลา่ว และ
มั่นใจวา่เราจะสามารถด าเนินการไดต้ามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 
          (นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์) 
            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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เรยีน   ทา่นผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน  4 ท่าน มีนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีนายชนินทร ์รุนส าราญ นางฉวีวรรณ อกัษรสวาสดิ์ และนางสาวอาดา อิงคะวณิช เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยทัง้ 4 ทา่นเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ไดม้ีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครัง้โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี 
หัวหนา้สายงานบริหารความเสี่ยงและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุมในวาระที่
เก่ียวขอ้งดว้ย สาระส าคญัของงานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินการในรอบปี 2563 สรุปไดด้งันี ้

1. สอบทานการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. คดัเลอืก เสนอความเห็นแตง่ตัง้ และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยเสนอใหแ้ตง่ตัง้ บรษัิท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต คือ โดยนางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์และ/หรือนางสาวสมใจ คณุ
ปสตุ และ/หรอืนางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 ของบรษัิทฯ  

3. ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีรวม 2 ครัง้ โดยในจ านวนนีเ้ป็นการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ
เขา้รว่มจ านวน 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบตัิงานและขอบเขตการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ผลจากการ
ตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ั่นใจวา่การตรวจสอบงบการเงินไดท้ าไปอย่างครบถว้น
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  

4. สอบทานรายงานธุรกรรมกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อใหก้ารท ารายการที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นไปตามกฎหมาย และรกัษาผลประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหม้ีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และรดักุมตามกรอบที่
ไดร้บัการยอมรบัตามมาตรฐานสากล   

6. สอบทานรายงานการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ า
ทกุไตรมาส 

7. สอบทานรายงานการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน และระบบการรบัเรื่องรอ้งเรียน /
เบาะแสการกระท าผิด รวมถึงการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูของบรษัิทฯ 

8. ก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม การอนุมัติ
แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีโดยอิงตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัของบรษัิทฯ  การสอบทานรายงาน

3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

7 

 

ผลการตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการตรวจสอบไดท้ าไปอย่างครบถว้นและเหมาะสมตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ เพื่อใหร้ะบบการควบคมุภายใน
มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

9. จัดใหม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี  โดยพิจารณาใหค้วามเห็นและ
น าเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณารบัรอง  

10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันและ
สอดคลอ้งตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

11. ประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยวิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะ และน าผลการ
ประเมินเขา้หารอืรว่มกนัในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  

1. จากการที่ไดส้อบทานนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัของบริษัทฯ และรบัฟังค าชีแ้จงจากฝ่ายจัดการเก่ียวกับ
รายการส าคญัในงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  และไดป้ระชุมอยา่งเป็นอิสระกบัผูส้อบบญัชี 
โดยหารอืถึงขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการจดัท ารายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บเหตอุนัควรสงสยั
ว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ท าให้เช่ือมั่นได้อย่าง
สมเหตสุมผลวา่งบการเงินของบรษัิทฯ เป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความถกูตอ้งครบถว้นตามตามมาตรฐานบญัชีที่
รบัรองโดยทั่วไป 

2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ เป็นที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์(ส  านักงาน ก.ล.ต.) มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์หรือรายการ
ใหบ้ริการอื่นที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับการปฏิบัติหนา้ที่สอบบัญชีของบริษัทฯ มี
ประสบการณใ์นการตรวจสอบบริษัทประกนัภยัหลายแห่งและอยู่ในสงักดัส านกังานสอบบญัชีที่มีเครือข่าย
ครอบคลมุเป็นท่ียอมรบัทัง้ในและตา่งประเทศ จึงท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่การปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีจะเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และมีมาตรฐานในระดบัสากล   

3. การท าธุรกรรมกับบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้ง หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้  ไดม้ี
การปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีความสมเหตุสมผลเพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้บ่งชีห้รอืขอ้สงัเกตอื่นใดที่สอ่ถึงความผิดปกติ 

4. บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิดผ่านช่องทางที่บริษัทฯ 
ก าหนดไวแ้ตอ่ยา่งใด 

5. บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการ
ติดตามก ากบัดแูลที่มีประสทิธิผลเพียงพอ  
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6. คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน องคป์ระกอบ และคุณสมบัติเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
(Charter) ที่ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม
ขอบเขตความรบัผิดชอบอย่างถูกตอ้งครบถว้นทกุประการ โดยไดร้บัความร่วมมือสนบัสนุนดว้ยดีจากผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

                                                

           
  (นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน โดยมี
หนา้ที่ดา้นการสรรหา ไดแ้ก่ การดแูลโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ และคณุสมบตัิของกรรมการใหม้ีความเหมาะสมกบั
กลยทุธแ์ละการด าเนินธุรกิจของบริษัท การพิจารณาสรรหาบคุคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ในกรณีที่ต  าแหน่งดงักล่าวว่างลงจากการครบวาระ การลาออก หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา  
รวมทัง้การเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย  ส่วนงานดา้นก าหนดค่าตอบแทน ไดแ้ก่ การ
ก าหนดนโยบาย ผลตอบแทนและผลประโยชนท์ี่จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารระดบัสงูและ
พนกังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปรง่ใสและ
เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

ในปี  2563  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุรวม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขต
ความรบัผิดชอบ ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้(1) พิจารณาสรรหาและเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงคจ์ะรบัการเลือกตัง้กลบัเขา้เป็น
กรรมการจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวอาดา อิงคณะวณิช และนางฉวีวรรณ  อกัษรสวาสดิ ์ (2) พิจารณาผลตอบแทนท่ี
จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุย่อย  การปรบัเงินเดือนประจ าปีและผลประโยชนต์า่ง ๆ ของผูบ้รหิารระดบัสงู
และพนกังาน โดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณา โดยการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วเป็นไปตามกฎบตัรดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัและค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายเป็นส าคญั 

 
          
 
 

                                                                                                        
 

                (นายจนัดราน รตันาสวามิ) 
             ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
 

4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการลงทุนของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน  มีหนา้ที่ในการดูแลนโยบาย กรอบการ
ลงทนุและแผนการลงทนุ ก ากบัดแูลการลงทนุและการประกอบธุรกิจอื่นของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้ก ากบัดแูลธุรกรรมการลงทนุและการประกอบธุรกิจอื่นของ
บรษัิทใหม้ีความโปรง่ใสเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ 

ในปี 2563  คณะกรรมการลงทนุมีการประชมุเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบโดยมีการพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบกรอบนโยบายการลงทนุใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลเพื่อ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ  และจากการท่ีบริษัทไดเ้ลอืกปฏิบตัิตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  
(TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน อย่างเต็มรูปแบบตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 มีผลใหก้ารจัดประเภทและการวดั
มูลค่าสินทรพัยม์ีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงมีการพิจารณาเลือกจัดประเภทสินทรพัยท์ี่ลงทุนใหม้ีความเหมาะสมเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และลดผลกระทบตอ่งบก าไรขาดทนุ โดยการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วเป็นไปตามกฎบตัรดว้ยความ
รอบคอบและค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

          
 
 

                                                                      
 

                (นายจนัดราน รตันาสวามิ) 
                           ประธานกรรมการลงทนุ 

 
 

5 รายงานคณะกรรมการลงทนุ 
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คณะกรรมการบริษัท 
1. นายชัย โสภณพนิช  
ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 77 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ส.ค. 2561 
สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.09 

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจบณัฑติ University of Colorado, สหรฐัอเมรกิา 
ประวัตกิารอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

• Director Certification Program (DCP) 18/2545 

• Chairman 2000/2547 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัทจดทะเบียน 
พ.ย.2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการลงทนุ 

บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

ส.ค.2561 – พ.ย.2561 กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2559 – 2560     ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และประธานกรรมการลงทนุ 

บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2521 –2559 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทนุ 

บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

พ.ย.2561 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

2521 – 2560 ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

2553 – 2558 ประธานกรรมการ และประธานคณะผูบ้รหิาร บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

2519 – 2552 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

ส.ค.2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
2522 – 2560 ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
พ.ย.2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์
2531 – 2560 ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์
ก.ย.2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 

2529 – 2560 ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 

2554 – 2556 รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกนัชีวิต 
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ชยันารถ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ชยัวฒัน 
   

 
 

  

6 คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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2. นายจันดราน รัตนาสวามิ 
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน 
อายุ 71 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ก.พ. 2555 
สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ University of Toronto, แคนาดา 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - ไม่มี- 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
พ.ย.2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการลงทนุ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
ส.ค.2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ   บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
พ.ย.2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
ก.พ.2555 – พ.ย.2561   กรรมการลงทนุ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
ก.พ.2555 – ส.ค.2560   กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
พ.ค.2557 – พ.ย.2560   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 
2559 – ปัจจบุนั Non-Executive Director กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Quess Corp. Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ Fairfax India Holdings Corporation 
2555 – ปัจจบุนั  Non-Executive Director IIFL Finance Ltd. 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง กรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Thomas Cook (India) Ltd. 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ Zoomer Media Limited 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ  
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ Fairfax Consulting Services India Ltd. 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ 11470370  Canada Inc. 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการลงทนุ ประธานกรรมการบรหิารความ

เส่ียง กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ 
Policyholder Protection กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน กรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  และ
กรรมการ Share Allotment 

Go Digit General Insurance Limited 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม Go Digit Infoworks Services Private Limited 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Bangalore International Airport Ltd. 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการลงทนุ  และกรรมการสรรหา Fairfirst Insurance Ltd. 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Sanmar Engineering Services Ltd. 
2558 - ปัจจุบนั        ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน National Collateral Management Services 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ HW Private Investments Ltd. 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  I Investments Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ H Investments Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ FIH Mauritius Investments Ltd. 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ FIH Private Investments Ltd. 
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2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  Fairbridge Investments (Mauritius) Ltd. 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Fairbridge Capital Private Ltd. 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Fairbridge Capital (Mauritius) Ltd. 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  Primary Real Estate Investments 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ FAL Corporation 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ ORE Holdings Ltd. 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ HWIC Asia Fund 
2545 – 2560 กรรมการ ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd. 
2560 – 2562 กรรมการ Darwin CX 
2554 – 2562 กรรมการ Larchmont Developers Private Ltd. 
2545 – 2560 กรรมการ First Capital Insurance Ltd. 
2554 – 2557 กรรมการ Gulf Insurance 
2551 – 2558 กรรมการ Ridley Inc. 
2547 – 2562  กรรมการ Cheran Enterprise Private Ltd. 
   

3. นายกีรต ิพานิชชีวะ 
กรรมการ 
อายุ 61 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536 
สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 1.02 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ College of Notre Dame สหรฐัอเมรกิา 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 1/2543   
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
ม.ค.2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2559 – ม.ค.2563     กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2536 – 2559        กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2536 – ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ. ทีทีแอล อตุสาหกรรม 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
2552 – 2562   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
2538 – 2552      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีดบับลิวดบับลิวซี 
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4. นายจีรพันธ ์อัศวะธนกุล 
กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน1 

อายุ 61 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536 
สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.018 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  การบญัชีมหาบณัฑติ University of Texas at Austin สหรฐัอเมรกิา  
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / 2547  
การอบรม/สัมมนาอื่นๆ 
• หลกัสตูรวทิยาลยัประกนัภยัระดบัสูง โดยส านกังาน คปภ. 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 8 / 2558 โดยมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 22 / 2559 
• หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู Super วปส. รุน่ท่ี 1/2563  ส านกังาน คปภ. 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
ก.พ.2564 – ปัจจบุนั กรรมการลงทนุ1 บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
มิ.ย.2555 – ปัจจบุนั    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2536 – ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2560 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
2529 – 2559  กรรมการผูอ้  านวยการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์

2557 – 2559 กรรมการ บมจ. ไทยรีประกนัชีวิต 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. มาแฟม 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุประกนัวินาศภยัไทย 
2562 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
2560 – มี.ค.2562 กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
2558 – มี.ค.2560 กรรมการเหรญัญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
2562 – ปัจจบุนั กรมการและกรรมการท่ีปรกึษา และคณะกรรมการบญัชี

และการลงทนุ 
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

2560 – 2562 นายกสมาคม สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
2544 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการลงทนุ บจก. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
2552 – เม.ย.2562 กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบนัประกนัภยัไทย) 
หมายเหต ุ1 ไดแ้ตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 
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5. นายชนินทร ์รุนส าราญ  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 73 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ต.ค. 2536 
สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ Fort Hays State University สหรฐัอเมรกิา   
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 15/2545 

• หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) /2545 

• หลกัสตูร Chairman 2000 6/2545 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 9/2548 

• หลกัสตูร DCP Refresher 2549 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2542 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2536 – 2542 กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮมโปรดกัสเ์ซน็เตอร ์
2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โฮมโปรดกัสเ์ซน็เตอร ์
2553 – 2556 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. สามคัคีประกนัภยั 
2549 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามคัคีประกนัภยั 
2546 – 2556 กรรมการ บมจ. สามคัคีประกนัภยั 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บจก. เอส.บี.แอล ลิสซิ่ง 
2545 – 2552 กรรมการ  และประธานกรรมการบรหิาร บจก. ซกิโกแ้อ็ดไวเซอรี่ 
2544 – 2552 ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร  และ

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. หลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
(ประเทศไทย) 

2539 – 2552 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  และกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เงินทนุสินอตุสาหกรรม 

   

6. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 74 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: เม.ย. 2550 
สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.005 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ Syracuse University สหรฐัอเมรกิา 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  

• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 17/2545 
• หลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) รุน่ท่ี 13/2549 
• หลกัสตูร The Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 4/2550 
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 32/2553  
• หลกัสตูร Financial Institution Governance Program (FGP) รุน่ท่ี 2/2554 
• หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 10/2556 
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• หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ท่ี7/2556 
• หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ท่ี1/2557 
• หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 2/2559  
การอบรม/สัมมนาอื่นๆ 
• ประกาศนียบตัรประกนัวินาศภยัระดบัสงู Swiss Insurance Training Center, Switzerland 
• ประกาศนียบตัรการบรหิารระดบัสงู Australian Management College, Australia 
• ประกาศนียบตัรนกับรหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 18 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
• ปรญิญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 42 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาลยัการตลาดทนุ รุน่ท่ี 8 
• วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์สถาบนัวิทยาลยัการคา้รุน่ท่ี 3 
• วฒุิบตัรหลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู สมาคมวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 2 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
ก.ค.2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
เม.ย.2557 – ก.ค.2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2555 – 2557 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
พ.ย.2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ.เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์
2552 – 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์
พ.ค.2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  และประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป 

ก.พ.2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป 
เม.ย.2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
เม.ย.2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
บมจ.ยนิูเวนเจอร ์

2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 
2559 – 2660 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ก.พ.2562 – ปัจจบุนั     กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  

(หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในสิงคโปร)์ 
ม.ค.2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 

(หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในสิงคโปร)์ 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
มี.ค.2563 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ส านกังาน ป.ป.ช. 
ส านกังาน ป.ป.ช. 

ก.พ.2561 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ส.ค.2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
มิ.ย.2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
พ.ค.2560 – มิ.ย.2560 กรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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2549 – ปัจจบุนั         กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
2560 – 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
2550 – 2563 ผูท้รงคณุวฒุิ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
2557 – 2558 สมาชิก สภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
2553 – 2556 กรรรมการ บรษิัท บีเจซี โลจิสตกิส ์แอนด ์แวรเ์ฮา้ส ์จ ากดั 
2551 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ า

กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพาณิชย ์

   

7. นายสาระ ล ่าซ า 
กรรมการอิสระ   
อายุ 50 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: เม.ย. 2552 
สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.08 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ Boston University สหรฐัอเมรกิา 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 4 
การอบรม/สัมมนาอื่นๆ 
• หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ รุน่ท่ี 97 สถาบนัจิตวทิยาความมั่นคง  
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิยาลยัการตลาดทนุ รุน่ท่ี 4 สถาบนัวทิยาลยัการตลาดทนุ  
• หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 1 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู  
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาบา้นเมือง (มหานคร) รุน่ท่ี 1 สถาบนัพฒันาเมือง  
• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส) รุน่ท่ี 17 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม 
• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ  รุน่ท่ี 1 สถาบนัวทิยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 
• หลกัสตูร Global Business Leaders Program รุน่ท่ี 1, LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 8  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA 
• หลกัสตูรวทิยาการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 2 คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
• หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) รุน่ท่ี 2 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
• หลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูง ส  านกังานต ารวจแหง่ชาต ิรุน่ 2562 ส  านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
• สมัมนาหวัขอ้ Synchonize the Future  สมาคม MDRT ประเทศไทย 
• สมัมนาหวัขอ้ InsurTech  ส  านกังาน คปภ. 
• สมัมนาหวัขอ้ อนาคตประกนัสขุภาพในยคุดิจิทลั  สมาคมประกนัชีวติไทย/สมาคมประกนัวินาศภยั/ส  านกังาน คปภ. 
• สมัมนาหวัขอ้ ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งส านกังาน คปภ.กบัภาคธุรกิจประกนัภยั  ส  านกังาน คปภ. 
• หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ 2563 
• สมัมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ส านกังาน คปภ. 
• บรรยายหวัขอ้ Redesigning business model after global pandemic ในหลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู Super 
วปส. รุน่ท่ี 1/2563  ส  านกังาน คปภ. 

• บรรยายหวัขอ้ Transform Leader to Mitigate VUCA World จดัโดย Muang Thai Acadamy 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 



  

 

คณะกรรมการและผู้บริหาร 

18 
 

2552 – 2559 กรรมการ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2559 – 2561 กรรมการบรหิารความเส่ียงองคก์ร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
2552 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการคณะอ านวยการบรหิาร บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ.ภทัรลิสซิ่ง 
2550 – ปัจจบุนั ประธานคณะอ านวยการบรหิาร บมจ.ภทัรลิสซิ่ง 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ภทัรลิสซิ่ง 
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 
2558 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC. 

(หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีประเทศกมัพชูา) 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
2547 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกนัชีวติ 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฟเูซีย เวนเจอร ์แคปิทลั 
2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการหอการคา้  และท่ีปรกึษา

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสภาหอการคา้  
หอการคา้และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง MB Ageas Life Insurance 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ   สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
2558 – 2560 /  
2552 – 2556  

ประธาน สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

2563 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมประกนัชีวติไทย 
2555 – 2559 / 
2549 – 2553   

นายกสมาคม สมาคมประกนัชีวติไทย 

2559 – 2563 อปุนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกนัชีวติไทย 
2553 – 2555 อปุนายกฝ่ายบรหิาร สมาคมประกนัชีวติไทย 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
2559 – 2563 นายกสมาคม สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
2550 – 2555  กรรมการ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
2558 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา สมาคมนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัแหง่ประเทศไทย 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยพุงษ์ 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บจก. เมืองไทย โฮลดิง้ 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทรพัยเ์มืองไทย 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอรว์สิ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ 
2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยพุยงค ์
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2558 – 2559 ท่ีปรกึษา สภาหอการคา้ไทย 
2552 – 2558 กรรมการ สภาหอการคา้ไทย 
2558 – 2559 กรรมการ สมาคมการคา้กลุ่มการเงิน การลงทนุและการ

ประกนัภยั 

   

8. นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพัน  
กรรมการ  
อายุ 49 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: เม.ย. 2555 
สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ MIT Sloan School of Management สหรฐัอเมรกิา 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี- 
การอบรม/สัมมนาอื่นๆ  
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
เม.ย.2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ม.ค.2559 – ปัจจบุนั กรรมการ BIDV Insurance Corporation, Vietnam 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
2558 – ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร The Pacific Insurance Berhad, Malaysia 
2558 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ Falcon Insurance Co., Ltd., Hong Kong 
2551 – 2558       ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร Falcon Insurance Co., Ltd., Hong Kong 
2558 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ Fairfax Asia Limited 
2555 – 2558     ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร Fairfax Asia Limited 
2560 – 2563 Regional Director MS First Capital Insurance Ltd., Singapore 
2558 – 2560   Regional Director First Capital Insurance Ltd., Singapore 
2549 – 2558  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร First Capital Insurance Ltd., Singapore 
   

9. นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดิ ์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 58 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ก.ค. 2563 
สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บญัชีมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี- 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
• อบรมทางวิชาชีพบญัชีและการตรวจสอบบญัชี โดยสภาวิชาชีพบญัชี  
บริษัทจดทะเบียน   
ก.ค.2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
ก.ย.2562 – ปัจจบุนั    รองอธิบดีดา้นการเงิน มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
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2555 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ  
2540 – 2554             Partner Pricewaterhouse Cooper, Bangkok 
2539 – 2540 EVP – Supporting Function Pacific Finance & Securities Pcl. 
2538 – 2539 Financial Controller บจก. Siam TV & Communication 

2536 – 2539   Principle Coopers & Lybrand, Bangkok 
2535 – 2536 Manager (on secondment basis) Coopers & Lybrand, Bangkok 
2527 – 2535 Senior Manager Coopers & Lybrand, Bangkok 

  
10. นางสาวอาดา อิงคะวณิช  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 52 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: ก.ค. 2563 

สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 

คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา: ปรญิญาโท สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ University of Southampton, ประเทศองักฤษ    
(ภายใตท้นุธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 206/2558 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง : 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู CMA รุน่ท่ี 22 – สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู CMA Greater Mdkong Subregion รุน่ท่ี 4 – สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

บริษัทจดทะเบียน   
ก.ค.2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
2562 – ปัจจบุนั    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจก. บรหิารสินทรพัยส์ขุมุวิท 
2562 – ปัจจบุนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร มลูนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือสงัคมและธรรมาภิบาล 
2551 – ปัจจบุนั          คณะกรรมการท่ีปรกึษาการลงทนุ   สภากาชาดไทย 
2558 – 2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2551 – 2556 Director, Global Markets The Royal Bank of Scotland 
2549 – 2551 Country Debt Head ABN AMRO Bank N.V. 
2541 – 2545 Head of Fixed-Income ABN AMRO Bank N.V. 
2545 – 2549 Head of Institution Marketing and Sales The Hongkong & Shianghai Banking Corp. 
2545 – 2547 กรรมการ ศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย 
2535 – 2540 Portfolio Manager ฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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11.  นายโอฬาร วงศสุ์รพเิชษฐ ์
กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน1 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
อายุ 51 ปี ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ: เม.ย. 2556 
สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.87 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 230/2559 
การอบรม/สัมมนาอื่นๆ 
• หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู รุน่ท่ี 3 (วปส. 3)  ส  านกังาน คปภ. 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 22 
• หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู Super วปส. รุน่ท่ี 1/2563 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
ก.พ.2564 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน1 

กรรมการลงทนุ 
บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2556 – 2558 กรรมการ  และผูอ้  านวยการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

ปฏิบตักิาร 
บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2555 – 2556 ผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
2562 – ปัจจบุนั  
2557 – 2559  

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ไทยรีประกนัชีวิต 
บมจ. ไทยรีประกนัชีวิต 

2560 – 2562  กรรมการอิสระ  และกรรมการลงทนุ บมจ. จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนและอื่น ๆ 
ก.พ.2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงเสน้หม่ีชอเฮง1 

มิ.ย.2562 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น 
มี.ค.2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น 
2560 – ปัจจบุนั รองเลขาธิการ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
ก.ค.2563 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. ไทยรีเซอรว์สิเซส 
2556 – ก.ค.2563 กรรมการ บจก. ไทยรีเซอรว์สิเซส 
2560 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บจก. ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัติง้ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทยรี แอคชวัเรียล คอนซลัติง้ 
ก.ค.2563 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย 
2555 – ก.ค.2563 กรรมการ บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทองไทยการทอ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 
2549 – 2555 กรรมการ  และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 
2556 – 2559 กรรมการ บจก. ไทยรีเทรนน่ิง 
2553 – 2561 กรรมการ บจก. วี เอ เอส การเ์มน้ (ประเทศไทย) 
2553 – 2561 กรรมการ บจก. ไททนัสปอรต์แวร ์
หมายเหต ุ1 ไดแ้ตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 
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คณะผู้บริหาร 
 

1. นางนันทนีิ ชินวรรณโณ  
รองผู้อ านวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า 
อายุ 57 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: - ไม่มี - 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ University of Missouri - Kansas City สหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2554 – ปัจจบุนั รองผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2551 – 2554 ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2537 – 2550 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
2554 – 2560 กรรมการ บจก. ไทยรีไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์
   

2. นางสาวพจมาน เฟ่ืองอารมย ์  
รองผู้อ านวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สนิไหมทดแทน และต่างประเทศ 
อายุ 47 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.004 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ Seattle University สหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2560 – ปัจจบุนั รองผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2555 – 2559 ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2550 – 2555 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน   
มิ.ย.2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั่วไป บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น 
   

3. นายจ าเริญ ภูษิต  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน 
อายุ 58 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: รอ้ยละ 0.000002 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  บรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2554 – ปัจจบุนั ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่   บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2546 – 2553 ผูอ้  านวยการฝ่าย บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2529 – 2545 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
 
 
 
 
 

  

   



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

23 

 

4. ดร.ปิยวด ีโขวิฑูรกิจ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ สายงานปฏิบตัิตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง 
อายุ 50 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  Ph.D. - Risk, Insurance and Healthcare Temple University สหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2561 – ปัจจบุนั ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ สายงานปฏิบตัติามกฎหมายและ

บรหิารความเส่ียง 
บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2554 – 2560 ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบรหิารความเส่ียง บมจ.ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 
   

5.  นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่  สายงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์และบริหารส านักงาน 
อายุ 46 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  Master of Arts-Industrial - Organizational Psychology Minnesota State University สหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
2560 – ปัจจบุนั ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบรหิารส านกังาน บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2558 – ปัจจบุนั ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบรหิารและพฒันาทนุมนษุย์ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

2554 – 2558 ผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ บจก. ปตท.กรีนเอนเนอรย่ี์ 
   

6. นายฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่  สายงานบัญชี การเงนิ วิเคราะหแ์ละควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการ       

และควบคุมภายใน 
อายุ 48 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
การอบรม/สัมมนา/บรรยายในปี 2563  
• หลกัสตูร CFO Refresher  โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
ม.ค.2561 – ปัจจบุนั    ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชี การเงิน วเิคราะหแ์ละ

ควบคมุงบประมาณ และพฒันากระบวนการและควบคมุ
ภายใน 

บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

พ.ย.2560 – ธ.ค.2560  ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชี การเงิน ควบคมุภายใน
และงบประมาณ 

บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
มี.ค.2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็มทเูอ็ม คอนซลัติง้ 
2556 – 2560 กรรมการ บจก. เบอรด์า้โฮลดิง้ (ประเทศไทย) 
2546 – 2560 กรรมการ บจก. เบอรด์า้ (ประเทศไทย) 
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เลขานุการบริษัท 

นางสาววราภรณ ์เลิศรุ่งเรือง  
เลขานุการบริษัท 
อายุ 55 ปี สัดส่วนการถอืหุ้น: -ไม่มี- 
คุณวุฒสูิงสุดทางการศกึษา:  ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรม/สัมมนา/บรรยาย 
• หลกัสตูร Board Reporting Program  19/2559 
• หลกัสตูร Company Reporting Program 17/2560 
• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  83/2560  
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง :  
บริษัทจดทะเบียน   
มิ.ย.2561 – ปัจจบุนั   เลขานกุารบรษิัท บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่   
ต.ค.2537 – ปัจจบุนั   Executive Secretary บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่   
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7 โครงสร้างองคก์ร ณ
 วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 
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บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2521 จำกควำมรว่มมือ
และสนบัสนุนของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจประกันภยัของไทยทุกฝ่ำยทัง้ภำครฐัและเอกชนในขณะนัน้  ไดจ้ดทะเบียนเป็น
บริษัทจ ำกดัในนำมบรษัิท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ 30 ลำ้นบำท  โดยมีบรษัิทประกนัวินำศ
ภยัและประกนัชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทกุบรษัิทขณะนัน้รว่มก่อตัง้บริษัทและถือหุน้ในสดัสว่นท่ีเฉลี่ยกนัไป บริษัท
ไดร้บัใบอนญุำตจำกกระทรวงพำณิชยใ์หป้ระกอบธุรกิจเฉพำะกำรประกนัภยัตอ่  โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อด ำเนินกำรให้
เกิดประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจประกนัภยัและเศรษฐกิจของประเทศโดยสว่นรวม ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรบัควำม
เสี่ยงภัยไว้ในประเทศและด ำรงเงินตรำให้มีกำรหมุนเวียนภำยในประเทศอีกทำงหนึ่งในฐำนะผู้เช่ียวชำญดำ้นกำร
ประกนัภยัต่อของไทยอย่ำงแทจ้ริง ต่อมำเมื่อวนัที่ 30 ธันวำคม 2536 บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดัดว้ยทนุจดทะเบียน 90 ลำ้นบำท     

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 3,709 ลำ้นบำท โดยด ำเนินธุรกิจรบัประกันภัยต่อดำ้น
ประกนัวินำศภยัครอบคลมุทัง้กำรรบัประกนัทรพัยส์ิน ประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภำพ ประกนัภยัวิศวกรรม ประกนัภยัทำง
ทะเลและกำรขนสง่สินคำ้ นอกจำกนีย้งัมีธุรกิจกำรใหบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกบักำรประกนัภยัอย่ำงครบวงจรโดยบริษัทใน
เครอื 

วิสัยทศัน ์พันธกจิ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทศัน ์

 “มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรอันทรงคุณค่าทีสุ่ดด้านการประกันภัยส่วนบุคคล 

ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

พันธกจิ 

“เพิม่คุณค่าให้ทุกฝ่ายท้ัง ลูกค้า คู่ค่า ผู้ถอืหุ้น และ พนักงาน” 

บรษัิทตระหนกัถึงกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ของสภำพแวดลอ้มและควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ท ำ
ใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและเสรมิสรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
และเตรียมพรอ้มเพื่อเผชิญกับควำมทำ้ทำยใหม่ ๆ รวมทัง้กำรแข่งขันที่มีแนวโนม้เขม้ขน้ขึน้ในอนำคต ทัง้นีบ้ริษัทได้
ก ำหนดแนวทำงกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนผำ่น 4 กลยทุธห์ลกัดงันี ้    

1. ปรบัปรุงพฒันำผลิตภณัฑใ์หเ้หมำะสมกับสภำวกำรณท์ี่เปลีย่นไปเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โดย
กำรออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ที่ยงัไม่มีในตลำด หรือน ำผลิตภณัฑเ์ดิมมำปรบัปรุงใหม้ีควำมทนัสมยั มีควำม

8 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
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นำ่สนใจ  สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและคู่คำ้ รวมทัง้รกัษำระดบัตน้ทนุใหแ้ข่งขนัได ้เพื่อ
มุง่สูก่ำรเป็นคูค่ำ้ที่มีคณุคำ่ 

2. มุง่เนน้กำรเสรมิสรำ้งกำรเติบโตใหก้บักลุม่ไทยรใีน 2 ทิศทำง ไดแ้ก่ธุรกิจประกนัภยัตอ่และธุรกิจกำรใหบ้รกิำร
ที่เก่ียวเนื่องกบักำรประกนัภยั นอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำใหธุ้รกิจหลกัแลว้ยงัสำมำรถลดควำมผนัผวน
ของผลกำรด ำเนินงำนและช่วยกระจำยควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ  นอกจำกนีย้งัหำโอกำสในกำรขยำย
งำนไปตลำดตำ่งประเทศโดยเฉพำะในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพกำรแขง่ขนัใน
ระยะยำวของกลุม่ไทยรใีนระดบัภมูิภำค 

3. เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำรับประกันภัยให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงเพื่อลดโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน ดว้ยกำรมีวินยัในกำรพิจำรณำรบัประกนัภยัโดยค ำนึงถึงกำรจดักำรตน้ทุน
ของกำรขยำยงำนตำมหลักกำรด ำรงเงินกองทุนเพื่อรักษำควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน พร้อมสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีใหก้บัผูถื้อหุน้ 

4. กำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรด ำเนินธุรกิจและสรำ้งนวตักรรมใหก้บัหว่งโซ่อตุสำหกรรม
ประกันภัย ซึ่งเป็นกำรสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจให้กับลูกคำ้และคู่ค้ำ โดยร่วมพัฒนำสินคำ้ประกันภัยผ่ำน
ช่องทำงจ ำหนำ่ยคำ้ปลกีและช่องทำงอื่น ๆ นอกเหนือจำกช่องทำงจ ำหนำ่ยแบบดัง้เดิม  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

พฤศจิกายน 2563 บรษัิทไดร้บักำรประเมินระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2563 ที่จดัท ำ
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในระดบั “ดีเลศิ” 

ตุลาคม 2563 บริษัทไดล้ดทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ของบริษัทฯ จ ำนวน 505,799,259.84 บำท จำกทนุ
จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 4,214,993,832 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3,709,194,572.16 
บำท โดยกำรลดมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้ (Par Value) จำกหุน้ละ 1 บำท เป็นหุน้ละ 0.88 บำท 

เมษายน 2563  บริษัทไดร้บักำรคงอนัดบัควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสำกล ( Insurer Financial Strength (IFS) 
Rating) จำก Fitch Ratings ที ่A- (Strong) แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภำพ (Stable) ซึง่แสดง
ถึงควำมแข็งแกรง่ทำงกำรเงินของบรษัิท 

พฤศจิกายน 2562 บริษัทไดร้บักำรจัดอนัดบัควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสำกล ( Insurer Financial Strength (IFS) 
Rating) จำก Fitch Ratings ที่ A- (Strong) แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภำพ (Stable) ซึง่แสดง
ถึงควำมแข็งแกรง่ทำงกำรเงินของบรษัิท 

ตุลาคม 2562 บรษัิทไดร้บักำรประเมินระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2562 ที่จดัท ำ
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในระดบั “ดีมำก” 

ตุลาคม 2562 บรษัิทไดร้บัรำงวลัประกำศเกียรติคณุบรษัิทเกษียณสขุ ปี 2562 ที่จดัโดยส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และสมำคมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ที่ 
“ระดบัทอง” เนื่องจำกบริษัทใหค้วำมส ำคัญเก่ียวกับกำรเตรียมควำมพรอ้มทำงกำรเงินใหแ้ก่
พนกังำนส ำหรบัวยัเกษียณ รวมทัง้ใหค้วำมรูแ้ละชีแ้นะแนวทำงกำรเก็บออมเงินแก่พนกังำนมำ
โดยตลอด 
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มีนาคม 2562 บริษัท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส จ ำกดั บรษัิทย่อยที่บรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 100 ไดด้  ำเนินกำรซือ้หุน้บริษัท 
ไทยร ีอินโนเวชั่น จ ำกดั (“THREI”) จำกผูถื้อหุน้รำยเดิม คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.0 ของจ ำนวน
หุน้ท่ีออกและช ำระแลว้ ท ำใหปั้จจบุนับรษัิทเป็นผูถื้อหุน้ของ THREI ทำงออ้มรอ้ยละ 100 

กุมภาพันธ ์2562 บรษัิทปรบัลดสดัสว่นกำรลงทนุใน THREL คงเหลอืรอ้ยละ 10.1 

ธันวาคม 2561  บรษัิทปรบัลดสดัสว่นกำรลงทนุใน THREL คงเหลือรอ้ยละ 11.1 และเปลีย่นประเภทเงินลงทนุใน 
THREL จำกเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้เป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยทัง้จ ำนวน 

ตุลาคม 2561 บรษัิทไดร้บักำรประเมินระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2561 ที่จดัท ำ
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในระดบั “ดีมำก” 

ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยรีไลฟ์ แอสชัวรสัซ ์โบรกเกอร ์จ ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ทำงออ้มรอ้ยละ 100 
ผำ่นบรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส จ ำกดั ไดเ้ลกิบรษัิทและจดทะเบียนเสรจ็กำรช ำระบญัชี 

พฤศจิกายน 2560 บรษัิทไดซ้ือ้หุน้สำมญัของบรษัิท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกดั (“EMCS”) จำกผูถื้อหุน้เดิมทกุรำย ท ำให้
บรษัิทเป็นผูถื้อหุน้ของ EMCS โดยตรงรอ้ยละ 100 

ตุลาคม 2560 บรษัิทไดร้บักำรประเมินระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2560 ที่จดัท ำ
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในระดบั “ดีมำก” 

กันยายน 2560 บรษัิทปรบัลดสดัสว่นกำรลงทนุใน THREL คงเหลือรอ้ยละ 15.5 และเปลีย่นประเภทเงินลงทนุใน 
THREL จำกเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยเป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ทัง้จ ำนวน 

ตุลาคม 2559 บรษัิทไดร้บักำรประเมินระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2559 ที่จดัท ำ
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) ในระดบั “ดีมำก” 

กรกฎาคม 2559 บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกดั บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเลิก
บริษัท โดยโอนยำ้ยกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรฝึกอบรมและใหค้ ำปรึกษำเขำ้ไปเป็น
หนว่ยงำนหนึง่ของ บรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส จ ำกดั  

มิถุนายน 2559 บริษัทไดซ้ือ้หุน้สำมญัของบริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซลัติง้ จ ำกัด (“THREA”) จำก บริษัท 
ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ำกัด คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ ท ำให้
บรษัิทเป็นผูถื้อหุน้ของ THREA โดยตรงรอ้ยละ 100 

พฤษภาคม 2559 บริษัทมีสดัสว่นกำรถือหุน้ใน THREL คงเหลือคิดเป็นรอ้ยละ 17.5 จึงไดโ้อนปรบัเปลี่ยนสถำนะ
เงินลงทนุใน THREL จำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มเป็นเงินลงทนุทั่วไป 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน /
ช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถอืหุน้ 
(ร้อยละ) 

บรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส จ ำกดั ใหบ้รกิำร Outsourcing Service Solution 
แก่บรษัิทประกนัภยั บรษัิทประกนัชีวิต และ
บรษัิททั่วไป 

100/100 100.0 

บรษัิท ไทยร ีแอคชวัเรยีล คอนซลัติง้ จ ำกดั ใหค้  ำปรกึษำและใหบ้รกิำรดำ้นคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

50/50 100.0 

บรษัิท อีเอ็มซเีอส ไทย จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นคอมพิวเตอรใ์นกำรจดักำรคำ่
สนิไหมรถยนตแ์ละจดัท ำสถิติทีเ่ก่ียวขอ้ง 

30/30 100.0 

การถอืหุน้ทางอ้อม โดยบริษัท ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

บรษัิท ไทยร ีอินโนเวชั่น จ ำกดั ใหบ้รกิำรแพลตฟอรม์อิเลก็ทรอนิกสแ์ละ
บรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องแก่ผูป้ระกอบธุรกิจและ
บคุคลทั่วไป 

37.5/37.5 100.0 

นิติบุคคลอื่นที่บริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
บรษัิท ที.ไอ.ไอ. จ ำกดั (สถำบนัประกนัภยั
ไทย) 

ใหบ้รกิำรฝึกอบรมทำงดำ้นกำรประกนัภยั 21.5/21.5 20.3 

บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจประกนัภยัตอ่ดำ้นกำรประกนั
ชีวิตทกุประเภท 

600/600 10.1 

 

 
 

  100%                                                                100%                                                               100% 

บจก.ไทยรี เซอรว์สิเซส 

บมจ.ไทยรับประกันภยัต่อ 

บจก.อีเอ็มซเีอส ไทย 
บจก.ไทยรี แอคชัวเรียล  

คอนซัลติง้ 
 

บจก.ไทยรี อินโนเวช่ัน 

100%                                             
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ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 ลกัษณะรายไดจ้ากเบีย้ประกันภัยต่อรบัส่วนใหญ่จะเป็นการรบัประกันวินาศภัยต่อจากตลาดภายในประเทศ 
สดัสว่นของเบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิรวมจากทกุแหลง่งานสามารถแยกตามแหลง่ท่ีมาไดด้งันี ้

    

บริษัทมีการด าเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยต่อ  2 วิ ธีหลักคือ การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย                
และการรบัประกนัภยัต่อแบบท าสญัญาตอ่กนั  

 

 

 

 

 

 

1. การรับประกันภัยต่อแบบท าสัญญาต่อกัน (Treaty Reinsurance: TTY)  

 เป็นการรับประกันภัยต่อท่ีมีการท าข้อตกลงเง่ือนไขสัญญาการประกันภัยต่อกับบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  
(Ceding Company) ทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยระบุถึงขอบเขตข้อยกเว้นและวงเงินสูงสุด                       
ท่ีบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองส าหรับภัยต่าง  ๆ ในสัญญานั้นตามประเภทของการประกันภัย            
เช่น สัญญาประกันภัยต่ออัคคีภัย สัญญาประกันภัยต่ อภัยทางทะเลและขนส่ง สัญญาประกันภัยต่อเบ็ดเตล็ด           
สญัญาประกนัภยัต่อรถยนต ์เป็นตน้     

บริษัทมีการเอาประกันภัยต่อช่วงของ “สัญญาประกันภัยต่อตามข้อตกลงของตลาด  (Market Agreement)” 
กลบัคืนไปบางส่วนดว้ยสดัส่วนท่ีแน่นอนตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา ส าหรบัการประกันภัยต่อในเชิงการคา้ทั่วไป    

9 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

การรบัประกนัภยัต่อแบบท าสญัญาตอ่กนั  
(Treaty Reinsurance) 

การรบัประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย 
(Facultative Reinsurance) 

การรบัประกนัภยัต่อ 
(Reinsurance) 

ทรพัยส์ิน 
ภยัทางทะเล 

เบ็ดเตลด็  

ตา่งประเทศ 

ในประเทศ 

รถยนต ์
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สว่นใหญ่บรษัิทจะรบัความเสี่ยงไวเ้องทัง้หมด นอกจากนีบ้รษัิทมีนโยบายการเอาประกนัภยัต่อช่วงกรมธรรมท่ี์มีระยะเวลา
ความคุม้ครองมากกว่า 1 ปีเพียงบางสว่น  

ในปี 2563 เบีย้ประกันภัยต่อรบัสทุธิท่ีไดจ้ากการรบัประกันภัยต่อแบบท าสญัญาต่อกันมีสดัส่วนรอ้ยละ 79.6 
ของเบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิ ลดลงจากรอ้ยละ 80.9 ในปี 2562 

2. การรับประกันต่อแบบเฉพาะราย  (Facultative Reinsurance: FAC)  

เป็นการรับประกันภัยต่อท่ีพิจารณาคัดเลือกรับงานเป็นรายภัยหรือเป็นรายกรมธรรม์ บริษัทมีสิทธิท่ีจะรับ             
หรอืปฏิเสธการรบัประกนัภยัต่อ และพิจารณาวงเงินรบัประกนัภยัส าหรบัภยันัน้ไดต้ามนโยบายของบรษัิท 

ในปี 2563 เบีย้ประกันภัยต่อรบัสทุธิท่ีไดจ้ากการรบัประกันภัยแบบเฉพาะรายมีสดัส่วนรอ้ยละ 20.4 ของเบีย้
ประกนัภยัต่อรบัสทุธิ เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 19.1 ในปี 2562 

 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

การชดใชค้า่สินไหมทดแทนผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ผูเ้อาประกนัภยัตอ่ 

ประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย ประกนัภยัต่อแบบท าสญัญาต่อกนั 

เรยีกเก็บเป็นรายการหรอืตามก าหนดเวลา
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัต่อก าหนด 

เรยีกเก็บเป็นรายเดือน 
หรอืรายไตรมาส 

เรยีกเก็บทนัที  
(กรณีวงเงินสงู) 
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 เม่ือมีความเสียหายจากการรบัประกนัภยั บรษัิทประกนัภยัคู่สญัญาจะแจง้มายงับริษัทซึ่งเป็นผูร้บัประกนัภยัต่อ 
เพ่ือส ารองความเสียหายตามสดัส่วนท่ีไดร้บัประกนัภยัต่อไวต้ามสญัญาท่ีไดต้กลงกนั บรษัิทอาจเขา้รว่มในการส ารวจภยั
หรอืไมก่็ได ้แตจ่ะไดร้บัรายงานส ารวจภยักรณีความเสียหายรายใหญ่ ๆ    

 การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน 

- กรณีการรบัประกันภัยต่อแบบสญัญา (Treaty Reinsurance) จะเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนตามงบบัญชี
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา นอกจากนีอ้าจก าหนดเง่ือนไขส าหรบัการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทน
รายใหญ่ท่ีมีมลูค่าสงูเกินวงเงินท่ีก าหนด (Cash Call Limit) ใหบ้ริษัทประกันภัยสามารถเรียกเก็บไดท้ันที  
เพ่ือเสรมิสภาพคลอ่งใหแ้ก่บรษัิทประกนัภยั  

- กรณีการรบัประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย  (Facultative Reinsurance) จะเรียกเก็บเป็นคราว ๆ หรือตามท่ี
ก าหนดเวลาท่ีบรษัิทประกนัภยัก าหนด 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ยสามส่วนหลกั คือ (1) รายไดจ้ากการรบัประกันภัย      
(2) รายไดจ้ากการลงทนุ และ (3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกนัภยัท่ีด าเนินการโดยบรษัิทยอ่ย ดงันี ้
                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

โครงสร้างรายได ้ ด าเนินการโดย 
2563 2562 2561 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการรบัประกนัภยั        

-  เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดส้ทุธิ  ไทยรแีละบรษัิทย่อย 3,749.9 84.6 3,608.8 76.8 3,359.4 90.3 

เฉพาะไทยร ี 3,749.9  3,608.8  3,359.4  

-  รายไดค้่าจา้งและคา่บ าเหน็จ  ไทยรแีละบรษัิทย่อย 159.7 3.6 394.4 8.4 309.3 8.3 

เฉพาะไทยร ี 159.7  394.4  309.3  

2. รายไดจ้ากการลงทนุ ไทยรแีละบรษัิทย่อย 137.4 3.1 307.8 6.6 -291.6 -7.8 

เฉพาะไทยรี /1  175.8  346.1  -259.0  

3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดอ่ื้น ไทยรแีละบรษัิทย่อย 386.3 8.7 385.6 8.2 343.0 9.2 

รวมไทยรีและบริษัทย่อย 4,432.3 100.0 4,696.6 100.0 3,720.1 100.0 

หมายเหต ุ:      /1 นบัรวมเงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย  
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บริหารเงนิลงทุน 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

บรษัิทมีแหลง่ท่ีมาของเงินลงทนุไดแ้ก่ สว่นของผูถื้อหุน้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน บรษัิทไม่มีนโยบาย
จดัหาเงินทุนจากการกูยื้มหรือมีแหล่งเงินทนุนอกงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามในการด าเนินธุรกิจประกนัภยันัน้
จ าเป็นตอ้งมีฐานเงินกองทนุท่ีเพียงพอเพ่ือรองรบัการด าเนินธุรกิจและการขยายตวัทางธุรกิจ ฉะนัน้การจดัหาเงินทนุเพ่ือ
สนบัสนนุการขยายธุรกิจดว้ยการเพิ่มทนุหรอืวิธีการอ่ืนอาจด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

นโยบายการลงทุน 

นโยบายการลงทนุของบรษัิทจะยดึหลกัของความระมดัระวงั โดยค านึงถึงการบรหิารความเสี่ยงและผลตอบแทน
จากการลงทนุเป็นส าคญั ไม่มุ่งหวงัท่ีจะใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุ แต่มุ่งใหไ้ดร้บัผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอในระยะยาว  มี
สภาพคลอ่งที่เพียงพอและสอดคลอ้งกบัภาระผกูพนัท่ีมีอยู ่มีการควบคมุความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใ่หเ้กิด
ความเสียหายจนกระทบถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน มีการบรหิารการลงทนุตามกรอบการด ารงเงินกองทนุตาม
ระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) เพ่ือใชเ้งินกองทุนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนมีการ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของทางส านกังาน คปภ. นโยบายการลงทนุจะมีการสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
สภาวะตลาดทางการเงินและการลงทนุท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั    
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สภาวะปัจจุบันของธุรกจิประกันวินาศภัย 

ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติไดเ้ปิดเผยวำ่ เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัลงถึงรอ้ยละ 
6.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีกำรขยำยตวัรอ้ยละ 2.4 สำเหตุหลกัมำจำกกำรที่ทกุประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไดร้บั
ผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 และกำรใชม้ำตรกำรปิดประเทศเพื่อควบคุมสถำนกำรณก์ำร
แพรร่ะบำด ซึง่สง่ผลกระทบเชิงลบตอ่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเกือบทกุภำคสว่นไมว่่ำจะเป็นภำคครวัเรือนท่ีรำยไดล้ดลงจำก
กำรถกูเลิกจำ้งหรอืลดชั่วโมงกำรท ำงำน ภำคธุรกิจที่มีรำยไดล้ดลงและตอ้งชะลอกำรลงทนุเนื่องจำกกำรหดตวัของก ำลงั
ซือ้ของผูบ้ริโภคทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ภำคกำรท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องที่ ไดร้บัผลกระทบอยำ่งรุนแรงจำก
มำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงทัง้ในและระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมเพื่อบรรเทำปัญหำดงักลำ่ว ภำครฐัไดด้  ำเนินนโยบำย
กำรเงินและกำรคลงัแบบผ่อนคลำยเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศผ่ำนมำตรกำรต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลดอัตรำ
ดอกเบีย้นโยบำยเหลือรอ้ยละ 0.5 มำตรกำรเลือ่นกำรช ำระหนีท้ัง้ภำคครวัเรอืนและภำคธุรกิจ กำรเรง่รดัปลอ่ยสนิเช่ือผำ่น
โครงกำรต่ำง ๆ กำรออกมำตรกำร/โครงกำรเพื่อชดเชยรำยไดแ้ละบรรเทำภำระคำ่ใชจ้่ำยของประชำชน เช่น เรำไม่ทิง้กนั 
คนละครึง่ กำรลดค่ำน ำ้ค่ำไฟ และกำรออกมำตรกำรเยียวยำดำ้นกำรทอ่งเที่ยว ไดแ้ก่ โครงกำร “เรำเที่ยวดว้ยกนั” รวมถึง
กำรออก พ.ร.ก. เงินกู ้1 ลำ้นลำ้น เป็นตน้ 

กำรระบำดของ COVID-19 ถือไดว้่ำเป็นควำมทำ้ทำยต่อธุรกิจประกันวินำศภยั โดยอำจมองว่ำเป็นไดท้ัง้วิกฤต
และโอกำสส ำหรบัธุรกิจ ซึง่กำรประกนัภยัหลำยประเภทไดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกกำรระบำดของ COVID-19  เช่น 
กำรประกันภยัที่เก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกิจกรรมระหว่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นประกันกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศและ
ประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง เนื่องจำกประกันกำรเดินทำงนัน้ ยอดขำยจะขึน้อยู่กับกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศของนกั
เดินทำงชำวไทยเป็นหลกั สง่ผลใหเ้บีย้ประกนัภยัในปี 2563 ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั โดยหดตวัลงจำกปีก่อนถึงรอ้ยละ 61.9 
และประกนัภยัอีกประเภทหนึง่ที่ไดร้บัผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกนัคือ ประกนัภยัทำงทะเลและขนสง่ เนื่องจำกกำรระบำด
ของ COVID-19 สง่ผลใหอ้ปุสงคข์องประเทศคูค่ำ้ที่ส  ำคญัของไทยหดตวัลงอยำ่งมำก พรอ้มกนันัน้ ยงัท ำใหส้ำยโซอ่ปุทำน
ของอตุสำหกรรมบำงสว่นในต่ำงประเทศเกิดภำวะชะงกังนัอีกดว้ย รวมถึงสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรฐัอเมรกิำ-จีนยงัเป็น
ปัจจยัฉดุกำรเติบโตของกำรคำ้ระหวำ่งประเทศและเศรษฐกิจโลกดว้ย โดยเบีย้ประกนัภยัทำงทะเลและขนสง่หดตวัจำกปี
ก่อนถึงรอ้ยละ 3.3 

อยำ่งไรก็ตำมทำ่มกลำงวิกฤตก็ยงัคงมีโอกำสอยู ่กำรประกนัภยัหลำยประเภทมีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดี หรอือยำ่ง
นอ้ยยงัคงประคองตวัไปได ้ทัง้นีเ้นื่องจำกมีปัจจยับวกเขำ้มำสนบัสนนุ โดยประเภทกำรรบัประกนัภยัเหลำ่นีไ้ดแ้ก่  

1) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ จำกกำรตระหนักถึงควำมรุนแรงของ COVID-19 รวมถึงกำร
ส่งเสริมกำรขำยของผูข้ำยสินคำ้และบริกำรที่แจกประกัน COVID-19 ใหก้ับลูกคำ้ ส่งผลใหย้อดขำยประกันภยัทัง้สอง
ประเภทท่ีพว่งควำมคุม้ครอง COVID-19 เพิ่มขึน้อยำ่งมำกในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 โดยเฉพำะประกนัสขุภำพ ในสว่น
ของกำรประกนัอบุตัิเหตนุัน้ หำกไม่นบัรวมยอดขำยในสว่นของควำมคุม้ครอง COVID-19 ยอดขำยของประกันอบุตัิเหตุ
เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย อนัเนื่องมำจำกก ำลงัซือ้ของประชำชนที่หดตวัลง อย่ำงไรก็ตำมกำรระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่
ในช่วงกลำงเดือนธันวำคม 2563 น่ำจะเป็นปัจจยัที่ท  ำใหย้อดขำยของประกันอบุตัิเหตสุ่วนบุคคลและสขุภำพที่มีควำม

10 ภาวะตลาดและการแข่งขัน 
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คุม้ครอง COVID-19 กลบัมำเพิ่มขึน้อีกครัง้จนกวำ่จะมีกำรฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชำชนในวงกวำ้ง ซึง่คำดวำ่จะกินเวลำไปถึง
ไตรมำส 3 ของปี 2564 จำกปัจจัยที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ท ำใหโ้ดยภำพรวมทัง้ปี 2563 เบีย้ประกันอุบัติเหตุรวมควำม
คุม้ครอง COVID-19 เติบโตอยูท่ี่รอ้ยละ 0.7 และประกนัสขุภำพรวมควำมคุม้ครอง COVID-19 เติบโตมำกถึงรอ้ยละ 44.1   

2) ประกันอัคคีภัย ในช่วงครึ่งปีแรกยอดโอนกรรมสิทธ์ที่อยู่อำศัยลดลงจำกปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย ซึ่งดีกว่ำที่
นกัวิเครำะหไ์ดป้ระเมินไว ้และในช่วงครึ่งปีหลงันัน้ตลำดอสงัหำริมทรพัยไ์ดป้รบัตวัดีขึน้จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใน
ประเทศที่คอ่ย ๆ ฟ้ืนตวัอยำ่งคอ่ยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลำยประกำร เช่น กำรท ำกำรตลำดของผูป้ระกอบกำร
อสงัหำริมทรพัยท์ัง้ ลดรำคำ จดัโปรโมชั่น กำรออกมำตรกำรต่ำงๆ ของภำครฐั เช่น มำตรกำรลดหยอ่นค่ำธรรมเนียมกำร
โอนกรรมสิทธ์ิและค่ำจดจ ำนอง โครงกำร “บำ้นดี มีดำวน”์ กำรปรบัมำตรกำร LTV เพื่อช่วยใหป้ระชำชนเป็นเจำ้ของบำ้น
หลงัแรกไดง้่ำยขึน้ มำตรกำรใหธ้นำคำรภำครฐัลดอตัรำดอกเบีย้สนิเช่ือที่อยูอ่ำศยัและขยำยระยะเวลำผอ่นช ำระ อยำ่งไรก็
ตำมควำมตอ้งกำรซือ้ที่อยูอ่ำศยัที่แทจ้รงิไดถ้กูสะทอ้นใหเ้ห็นในช่วงครึง่ปีแรกแลว้ ทัง้นี ้ไทยรคีำดกำรณว์ำ่ กำรรไีฟแนนซท์ี่
อยู่อำศยัและกำรขอสินเช่ือเอนกประสงคจ์ะยงัคงขยำยตวัอยำ่งต่อเนื่อง ดงันัน้โดยรวมทัง้ปี 2563 เบีย้ประกนัอคัคีภยัจึง
เติบโตเลก็นอ้ยอยูท่ี่รอ้ยละ 0.5  

3) ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เนื่องจำกกำรเขำ้สู่ภำวะ Hard Market ของตลำดประกันภัยต่อของ
ประกันภัยทรัพย์สิน ส่งผลให้ Reinsurance Capacity ในตลำดโลกและไทยหดตัวลง อันมีสำเหตุมำจำกผลกำรรับ
ประกันภยัที่ไม่ค่อยดีนัก พรอ้มกันนัน้ กำรระบำดของ COVID-19 ยงัคงซ ำ้เติมให ้Reinsurance Capacity ของบริษัท
ประกนัภยัต่อต่ำงประเทศยิ่งลดลงอีก สง่ผลใหอ้ตัรำเบีย้ประกนัภยั IAR ของงำนขนำดใหญ่ปรบัตวัสงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำม
ธุรกิจไทยยงัคงมีควำมตอ้งกำรท ำประกนั IAR อยู ่จึงท ำใหเ้บีย้ประกนัภยั IAR ทัง้ปี 2563 เติบโตอยูท่ี่รอ้ยละ 10.0 

4) ประกันภยัรถยนต ์กำรระบำดของ COVID-19 สง่ผลใหก้ ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคหดตวัอยำ่งรุนแรงและภำวะภยั
แลง้ยงัสง่ผลกระทบต่อก ำลงัซือ้ในต่ำงจงัหวดั รวมถึงควำมเขม้งวดมำกขึน้ในกำรปลอ่ยสินเช่ือของบริษัทสินเช่ือรถยนต ์
สง่ผลใหย้อดขำยรถยนตใ์หมใ่นปี 2563 ลดลงอยำ่งมำกเหลอืเพียง 7.9 แสนคนั ซึง่หดตวัลงกวำ่รอ้ยละ 21.4 เมื่อเทียบกบั
ปี 2562 อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกแนวโนม้ของรำคำรถยนตท์ี่ขำยในปี 2563 มีรำคำที่สงูขึน้จำกกำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยซ่อมแซมที่เพิ่มสงูขึน้ และมีกำรปรบัควำมคุม้ครองประกันภยัรถยนตภ์ำคสมคัรใจ สง่ผลใหม้ีกำร
ปรบัอตัรำเบีย้ประกันภยัสงูขึน้ตำมไปดว้ย ดงันัน้เมื่อพิจำรณำจำกปัจจยัทัง้หมดแลว้ จึงท ำใหอ้ตัรำกำรเติบโตของ เบีย้
ประกนัภยัรถยนตจ์ะอยูใ่นระดบัเพิ่มขึน้จำกปีก่อนเลก็นอ้ยอยูท่ี่รอ้ยละ 1.4 

ดว้ยปัจจยัที่กลำ่วมำทัง้หมดนีส้ง่ผลใหเ้บีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกิจประกนัวินำศภยัปี 2563 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
3.6 หรือคิดเป็นเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงประมำณ 252,716 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 ที่มีเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง 
244,055 ลำ้นบำท 
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เบีย้ประกันภยัรับโดยตรงและอัตราการขยายตัว ปี 2559 – 2563 

 
                               ท่ีมำ:  ส ำนกังำน คปภ. 

 

หำกพิจำรณำดำ้นสว่นแบ่งกำรตลำดพบว่ำในปี 2563 ธุรกิจประกนัวินำศภยัมีจ ำนวนบรษัิทที่ด  ำเนินธุรกิจดำ้น
ประกนัวินำศภยัรวมทัง้สิน้ 55 บริษัท โดยบริษัทที่มีเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงสงูสดุ 6 อนัดบัแรก มีสว่นแบ่งตลำดรวมกนั
สงูถึงรอ้ยละ 50.2  ส  ำหรบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ส  ำคญัของธุรกิจคือกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงนำยหนำ้ คิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 59.7 รองลงมำคือ กำรขำยผำ่นตวัแทนและธนำคำรซึง่มีสดัสว่นอยูท่ี่รอ้ยละ 13.5 และ 11.5 ตำมล ำดบั 

ในปี 2563 ถือเป็นปีที่ธุรกิจประกันวินำศภยัตอ้งเผชิญวิกฤติ COVID-19 เช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ แต่
ขณะเดียวกนัก็ถือเป็นโอกำสของธุรกิจประกนัวินำศภยัเมื่อวิกฤติครัง้นีส้ง่ผลใหป้ระชำชนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
ประกนัสขุภำพมำกยิ่งขึน้อีก เห็นไดจ้ำกประกนัสขุภำพและประกนั COVID-19 ไดร้บัควำมนิยมและเป็นที่รูจ้กักนัมำกขึน้ 
และดว้ยกำรปรบัตวัดำ้นกำรใชชี้วิตในช่วงวิกฤติ COVID-19 และกำรใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน ์บรษัิทประกนัภยัจึงได้
ขยำยช่องทำงกำรขำยที่หลำกหลำยใหส้ำมำรถหำซือ้ไดง้่ำยและสะดวกขึน้ เช่น ช่องทำงขำยออนไลน ์เคำนเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 
แอปพลเิคชนั Line เป็นตน้ ดงันัน้ เพื่อเอำตวัรอดจำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของ COVID-19 บริษัทประกนัวินำศภยัตำ่งก็
หนัมำแขง่ขนัทัง้ดำ้นรำคำ ควำมคุม้ครอง และกำรใหบ้รกิำร รวมถึงพฒันำช่องทำงกำรขำยและกำรบรกิำรรูปแบบใหมโ่ดย
อำศยัเทคโนโลยีและสื่อสงัคมออนไลนม์ำเป็นเครื่องมือ โดยเฉพำะประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภำพ ประกันรถยนต  ์ซึ่งถือว่ำ
เป็นอีกปัจจยัส ำคญัที่จะสง่ผลตอ่สภำวะกำรแขง่ขนัใหท้วีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตอนัใกล  ้ 
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ธุรกจิประกันวินาศภัยต่อ 

ในปี 2563 เบีย้เอำประกนัภยัตอ่เมื่อเทียบกบัเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง มีสดัสว่นรอ้ยละ 28.5 หรือคิดเป็นมลูค่ำ 

72,115 ลำ้นบำท โดยเบีย้เอำประกันภยัต่อของปี 2563 แบ่งเป็นกำรเอำประกันภยัต่อภำยในประเทศรอ้ยละ 16.5 ซึ่ง

บริษัทมีสว่นแบง่ทำงกำรตลำด 4,329 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 6.0 ส  ำหรบัในสว่นที่เหลืออีกรอ้ยละ 

83.5 เป็นกำรเอำประกนัภยัตอ่ไปยงัตำ่งประเทศ  

 เบีย้ประกันภัยต่อ ปี 2563 

ล้านบาท 
สัดส่วน  

(ร้อยละของเบีย้ 
ประกันภัยรับโดยตรง) 

สัดส่วน  
(ร้อยละของเบีย้รับ
ประกันภัยต่อ) 

เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง 252,716 100.0   
เบีย้ประกนัภยัตอ่ 72,115 28.5     100.0  
 - ภำยในประเทศ 11,931 4.7    
  เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัของบรษิัท1 4,329 1.7 6.0 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัของบรษิัทประกนัภยัอ่ืน ๆ 7,602 3.0  10.5 
 - ตำ่งประเทศ 60,184 23.8  83.5 

        ท่ีมำ: ส ำนกังำน คปภ. และ 1 ไทยรี  

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรแข่งขนัของตลำดประกนัภยัต่อของไทยประกอบดว้ยควำมเช่ียวชำญและควำมเป็นมือ
อำชีพ ควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสี่ยง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน กำรบริหำรควำมสมัพันธ์กับลูกคำ้รวมถึงรำคำที่
เหมำะสม ทัง้นีบ้รษัิทเช่ือมั่นวำ่จะสำมำรถขยำยโอกำสทำงธุรกิจไดใ้นระดบัท่ีนำ่พอใจ   

แนวโน้มอุตสาหกรรม 

กำรระบำดของ COVID-19 ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูค้นและเศรษฐกิจไทยอย่ำงรุนแรง ส่งผลใหเ้กิดกำรชะลอ
และหยดุชะงกัของธุรกิจและอตุสำหกรรม รวมถึงกำรลงทนุทัง้ภำครฐัและเอกชน กำรระงบักำรเดินทำงทอ่งเที่ยว กำรชะลอ
กำรใชจ้่ำยของภำคประชำชน แตส่  ำหรบัธุรกิจประกนัวินำศภยันัน้ไดม้ีปัจจยัสนบัสนนุหลำยดำ้น ไมว่่ำจะเป็น ควำมนิยม
ท ำประกันสุขภำพมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรท ำประกันภยั COVID-19 กำรออกมำตรกำรภำครฐัเพื่อส่งเสริม /กำรกระตุน้
ยอดขำยทัง้บำ้นอยู่อำศยัหรือรถยนต ์กำรกระตุน้กำรใชจ้่ำยภำคประชำชน มำตรกำรทำงภำษีจำกกำรท ำประกนัสขุภำพ  
ปัจจยัตำ่งๆ เหลำ่นี ้ไดช้่วยพยงุใหเ้บีย้ประกนัวินำศภยัโดยรวมของทัง้ปี 2563 เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 

อยำ่งไรก็ตำม สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ทั่วโลกยงัคงอยู่ในภำวะรุนแรงอยู ่โดยเกิดกำรระบำด
ซ ำ้ในหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทย กำรระบำดระลอกใหม่ของประเทศไทยเกิดขึน้ตัง้แต่กลำงเดือนธันวำคม 2563 
รฐับำลไทยได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะควบคุมสถำนกำรณ์กำรระบำดให้ไดโ้ดยเร็วที่สุด แต่ยังคงยำกที่จะ
คำดกำรณถ์ึงระยะเวลำของกำรสิน้สดุของกำรระบำดระลอกใหม ่แตท่ัง้นีน้บัจำกเดือนธนัวำคม 2563 หลำยประเทศไดเ้ริม่
มีกำรฉีดวคัซีน COVID-19 ใหก้บัประชำกรบำงกลุ่มแลว้ ซึ่งจะช่วยบรรเทำควำมรุนแรงของกำรระบำดของ COVID-19 
ส ำหรบัประเทศไทย หำกเป็นไปตำมแผนกำรฉีดวคัซีนที่ทำงรฐับำลก ำหนดไว ้จะเริม่มีกำรฉีดวคัซีนใหก้บัประชำกรในกลุม่
เสีย่งก่อนภำยในกลำงปี 2564 และจึงทยอยฉีดใหก้บัประชำกรกลุม่ตำ่ง ๆ ตอ่ไป 
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จำกกำรแพรร่ะบำดระลอกใหมใ่นประเทศไทย บรษัิทประกนัวินำศภยัตำ่งน ำเสนอขำยประกนัภยั COVID-19 อีก
ครัง้ โดยมีทัง้กำรต่ออำยปุระกนัภยั COVID-19 ที่เริ่มท ำในปี 2563 และกำรออกควำมคุม้ครองแผนใหม่ ๆ ซึ่งมีกำรปรบั
เบีย้ประกันภัยและปรับควำมคุ้มครองให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยง ณ ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริโภคมี ควำมคุ้มครองค่ำ
รกัษำพยำบำลที่เหมำะสม ซึ่งคำดว่ำจะไดร้บัควำมนิยมทัง้กำรต่ออำยุและกำรท ำประกันภัยแผนใหม่ รวมถึง บริษัท
ประกนัภยัต่ำงมุง่พฒันำและออกแบบผลติภณัฑอ์ื่น ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถำนกำรณ ์พรอ้มทัง้ขยำยช่องทำงกำรขำยออนไลนไ์ม่วำ่จะเป็นช่องทำงของบรษัิทเองหรอืรว่มกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจทัง้
บริษัทนำยหนำ้ประกนัภยัและธนำคำร ซึ่งท ำใหก้ำรซือ้ประกนัภยัท ำไดง้่ำย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยล์กูคำ้มำกขึน้ 
ประกอบกับปัจจยัอื่น ๆ ทัง้ในเรื่องของกำรเขำ้สู่สงัคมสงูวยัอย่ำงสมบรูณ์ในอีกไม่ชำ้นี ้ค่ำรกัษำพยำบำลที่เพิ่มขึน้ กำร
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัดำ้นสขุภำพของผูบ้รโิภคและคนในครอบครวั รวมถึงนโยบำยทำงภำษีของภำครฐัที่เอือ้ต่อกำรซือ้
ประกนัสขุภำพ นอกจำกนีแ้ลว้ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรรูปแบบใหม่ ๆ  ยงัถกูพฒันำใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคแตล่ะ
กลุม่มำกขึน้ เช่น ประกนัสขุภำพส ำหรบักลุม่ผูม้ีรำยไดส้งู กลุม่ผูส้งูอำย ุกลุม่เด็ก และประกนัสขุภำพเฉพำะโรค เป็นตน้ 
ดว้ยปัจจัยทั้งหมดนีค้ำดว่ำกำรประกันภยัอุบัติเหตุและสุขภำพจะขยำยตัวสูงขึน้มำกอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกำร
ประกนัภยัประเภทอื่น 

ทัง้นีจ้ำกกำรเกิดวิกฤตโรคระบำด COVID-19 ระลอกใหม่นี ้ไทยรีคำดว่ำจะสง่ผลกระทบเชิงลบตอ่อตุสำหกรรม
ตำ่ง ๆ ในวงกวำ้ง และอำจตอ่เนื่องจนกว่ำจะมีกำรฉีดวคัซีนไดอ้ย่ำงทั่วถึงในทกุประเทศทั่วโลก ดงันัน้ธุรกิจประกนัวินำศ
ภยัก็ยงัคงด ำเนินไปภำยใตส้ภำวกำรณท์ี่มีควำมไมแ่นน่อน ไทยรจีึงคำดว่ำธุรกิจประกนัวินำศภยัในภำพรวมจะมีแนวโนม้
ที่เติบโตขึน้เล็กนอ้ยในปี 2564 โดยมีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ประมำณรอ้ยละ 2.0 หรือคิดเป็นเบีย้ประกันภัยรบัโดยตรง
ประมำณ 257,700 ลำ้นบำท  
 



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

39 

 

 
 

 
 
 

การประกอบธุรกิจประกนัภยัในปัจจุบนันัน้อยู่ในโลกของ VUCA กลา่วคือ การเปลี่ยนแปลงที่ก าลงัเกิดขึน้นัน้มี
ความผนัผวนและคาดการณไ์ดย้าก รูปแบบการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้มีความแตกต่างจากสิง่ที่เคยเกิดขึน้ในอดีต ทัง้ยงัมี
ความซบัซอ้นของปัจจยัทางสงัคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิง่แวดลอ้ม และการเมืองซึง่เช่ือมโยงและสง่ผลกระทบตอ่กัน และ
การเปลีย่นแปลงที่ก าลงัเกิดขึน้นัน้มีความคลมุเครอื ยากตอ่การคาดเดาผลลพัธท์ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทจึงตอ้งมีการบรหิารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล เพื่อช่วยใหบ้รษัิทสามารถบรรลุ
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์รได ้และมีผลการด าเนินงานตามเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มีความมั่นคงทางการเงิน 
สามารถรกัษาช่ือเสยีง ภาพลกัษณ ์ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และเติบโตอยา่งยั่งยืน  

บรษัิทมีการก าหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดใ้นแตล่ะปีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ ์นโยบายการ
ด าเนินงาน และการตดัสินใจต่าง ๆ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายดา้นอื่น  ๆ ไดอ้ย่าง
ครบถว้น การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมุ่งเนน้การระบคุวามเสี่ยงหลกัที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงของความเสี่ยง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยงและ
เกณฑก์ารวดัที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งเพื่อควบคมุความเสีย่งหลกัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเนน้การเรียนรูจ้ากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้และปรบัปรุง
มาตรการบรหิารความเสีย่งและดชันีชีว้ดัความเสีย่งใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป มี
การติดตามความเสีย่งหลกัอยา่งสม ่าเสมอ และจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส   

การก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และการด าเนินงานของบริษัทจะพิจารณาตน้ทุนของความเสี่ยงและเงินกองทุน
ควบคู่ไปกับต้นทุนในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย รวมถึงผลการรับประกันภัย ผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ผลประโยชนอ์ื่น ๆ ที่จะไดร้บั การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทนุยงัถกูน าไปพิจารณาประกอบการก าหนดงบประมาณ 
การจดัสรรเงินกองทนุ การวดัผลประกอบการ และประยกุตใ์ชก้บัทกุกิจกรรมหลกัของบรษัิท  

ความเสีย่งหลกัของบรษัิทและมาตรการบรหิารความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งมีดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์หมายถึงความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ ์แผนการด าเนินงาน 
และการน าไปปฏิบตัิที่ไมเ่หมาะสมหรอืไมส่อดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและภายนอก  

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยการก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ปรบัเปลี่ยนแผนกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลงไปทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร และพฒันาระบบงาน
ใหส้ามารถสนบัสนนุการด าเนินงานของบรษัิทไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทเนน้การรบังานประกนัภยัสว่นบคุคลที่มีทนุประกนัภยัต่อรายต ่าและมีการกระจายตวัของภยัสงูเพื่อใหผ้ล
การด าเนินงานมีความมั่นคง มีการหาช่องทางการตลาดใหม่ พฒันาผลิตภณัฑ ์รูปแบบและวิธีการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ให้

11 ปัจจัยความเสี่ยง 
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เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล พฒันาและปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร กระบวนการ และระบบสารสนเทศใหเ้หมาะสม
กบัการด าเนินธุรกิจ เนน้การท าตลาดเชิงรุกดว้ยตน้ทนุการด าเนินงานท่ีต ่าและพฒันาบุคลากรทกุระดบัใหม้ีคณุภาพ 

ความเสี่ยงด้านนวัตกรรมผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจ าหน่าย 

ความเสี่ยงดา้นนวตักรรม หมายถึงความเสี่ยงที่บริษัทขาดนวตักรรมที่สามารถสง่เสริมธุรกิจประกันภยัในดา้น
ผลติภณัฑแ์ละช่องทางการจ าหนา่ย  

บรษัิทบรหิารความเสีย่งดา้นนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละช่องทางการจ าหนา่ยโดยการวิเคราะหพ์ฤติกรรมและความ
ตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายใหม่เพื่อเขา้ถึงและตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้เฉพาะกลุม่ และน าเสนอผลติภณัฑ/์ช่องทางการจ าหนา่ยใหมท่ี่มีศกัยภาพแก่ลกูคา้ 

ความเสี่ยงด้านความม่ันคงทางการเงนิ 

ความเสี่ยงดา้นความมั่นคงทางการเงิน หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของรายได ้การขาดสภาพ
คลอ่งทางการเงิน หรือความเพียงพอของเงินกองทนุของบริษัทในการรองรบัผลขาดทนุหรือเหตกุารณท์ี่อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั 

บรษัิทบรหิารความเสีย่งดา้นความมั่นคงทางการเงินโดยการวิเคราะหปั์จจยัที่จะสง่ผลกระทบตอ่เงินกองทนุ และ
น าปัจจยัดงักลา่วไปใชป้ระกอบการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการด าเนินการ เพื่อใหบ้รษัิทมีความมั่นคงทางการ
เงินและด ารงเงินกองทนุใหม้ีความเพียงพอตามกฎหมายและเหมาะสม  

บริษัทจดัใหม้ีการค านวณอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุในกรณีที่มีการก าหนดแผนธุรกิจใหม่หรอืการ
รบัประกนัตอ่ในโครงการระยะยาวที่มีมลูคา่สงู เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และเพื่อบรหิารจดัการ
ใหอ้ตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุของบรษัิทสอดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบรษัิท 

บริษัทมีนโยบายอนรุกัษ์นิยมในการตัง้เงินส ารองเพื่อใหเ้พียงพอตอ่ความเสี่ยงและภาระผกูพนัในอนาคต  มีการ
ทดสอบความเพียงพอของเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ และใช้นักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที่มี
คณุวฒุิระดบัเฟลโลเป็นผูร้บัรองรายงานความรบัผิดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษัท นอกจากนีย้งัมีการบริหารการ
จดัเก็บหนีแ้ละติดตามความมั่นคงทางการเงินของลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง  

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของลกูค้า 

ความเสีย่งดา้นการกระจกุตวัของลกูคา้ หมายถึงความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการกระจกุตวัของเบีย้ประกนัภยัหรือ
ผลก าไรจากบรษัิทลกูคา้รายใดรายหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละก่อใหเ้กิดความผนัผวนของ
ผลประกอบการของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญัหากบรษัิทสญูเสยีลกูคา้หรอืกลุม่ลกูคา้ดงักลา่วไป 

บรษัิทบรหิารความเสี่ยงดา้นการกระจกุตวัของลกูคา้โดยการก าหนดนโยบายในการขยายธุรกิจกบับรษัิทประกนั
วินาศภยัที่หลากหลาย เพื่อใหม้ีการกระจายแหล่งที่มาของรายไดแ้ละผลก าไรมากยิ่งขึน้และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิง
รายไดจ้ากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือกลุ่มลกูคา้ใดมากจนเกินไปตลอดจนพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการลกูคา้รายหลกัใน
ปัจจบุนัอยา่งตอ่เนื่อง 
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2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ หมายถึงความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากการขาดการก ากับดูแลกิจการหรือการควบคุม
ภายในท่ีดีของกระบวนการปฏิบตัิงาน บคุลากร ระบบงานและระบบสารสนเทศของบรษัิท รวมถึงเหตกุารณภ์ายนอก  

ความเสี่ยงด้านทุนมนุษย ์ 

ความเสี่ยงดา้นทนุมนษุย ์หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีพนกังานเพียงพอต่อการด าเนินงาน การขาดผู้
สืบทอดต าแหน่งหลกั พนกังานขาดความรูค้วามเช่ียวชาญหรือมีศกัยภาพไม่เพียงพอในการสืบทอดต าแหน่งส าคญัหรือ
ด าเนินการใหบ้รรลเุปา้หมายที่วางไว ้รวมถึงการท่ีพนกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รในระดบัต ่าสง่ผลใหอ้ตัราการลาออกสงู 
การท างานและเปา้หมายขององคก์รไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงั 

บรษัิทบรหิารความเสีย่งดา้นทนุมนษุยโ์ดยการจดัท าแผนพฒันารายบคุคลและแผนสบืทอดต าแหนง่หลกั รวมทัง้
ปรบัปรุงระบบการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็น Competency-Based มีการปรบัปรุงแผนกิจกรรมพนกังานใหม้ีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ โดยไดจ้ดัท าแผนกิจกรรมพนกังานร่วมกับคณะกรรมการสวสัดิการ นอกจากนีย้งัไดท้บทวนกฎระเบียบและ
สวสัดิการใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ มีการประชาสมัพนัธ์ความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ ขององคก์รผ่านทางอีเมลกลาง มีการส ารวจ
ความคิดเห็นพนกังานเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร และจดัท า workshop เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มระดบัความผกูพนั 

ความเสี่ยงด้านกระบวนการท างาน 

ความเสี่ยงด้านกระบวนการท างาน หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการท างานที่ผิดพลาดหรือ
กระบวนการท างานท่ีไมม่ีประสทิธิภาพ  

บรษัิทบรหิารความเสีย่งดา้นกระบวนการท างานโดยการทบทวนคูม่ือการปฏิบตัิงานและกระบวนการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพ มีความถกูตอ้ง และเป็นปัจจุบนั มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนบัสนนุการท างานของบริษัท 
ปรบัปรุงกระบวนการท างานโดยฝ่ายพัฒนากระบวนการ และตรวจสอบการท างานและการควบคุมภายในโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายใน  

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร ์

ความเสีย่งดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ หมายถึงความเสี่ยงที่
บริษัทไม่สามารถบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นเทคโนโลยีใหร้องรบัการเติบโตของธุรกิจไดใ้นอนาคต  รวมถึงไมส่ามารถบรหิารจดัการ
ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ระบบ และเครอืขา่ย เพื่อปอ้งกนัการถกูคกุคามทางไซเบอรไ์ด ้ 

บริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์โดยการ
จดัใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูที่มีความส าคญัตอ่การด าเนินงาน มีระบบส ารองขอ้มลูและศนูยข์อ้มลูส ารอง
เพื่อรองรบัเหตฉุกุเฉินที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลู ระบบ และเครอืขา่ย รวมทัง้จดัอบรมใหค้วามรูก้บัผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน และแจง้ข่าวสาร
ขอ้มลูเก่ียวกบัเหตกุารณภ์ายนอกที่ก่อใหเ้กิดความเสีย่งดา้นความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรอ์ยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากนีแ้ลว้ บรษัิทยงัจดัใหม้ีการบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรบัตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่
คาดคิดและอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ มีการทบทวนและทดสอบประสทิธิภาพของแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ
ปีละ 1 ครัง้ บรษัิทยงัไดด้  าเนินการจดัหาระบบงานหลกั ระบบใหม่ที่สามารถรองรบัการท างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึน้  
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บริษัทสนบัสนุนใหท้ีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอแนวทางรวมถึงความ
เป็นไปไดใ้นการตอ่ยอดทางความคิด รวมทัง้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจจาก Startup เทคโนโลยีใหม ่และคูค่า้อยา่งตอ่เนื่อง 

ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก – กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ความเสี่ยงดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ทัง้ภายในและภายนอกบรษัิท 

บริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยการสรุปสาระส าคญัและเผยแพรร่า่งกฎหมาย
และกฎหมายที่บังคับใช้ใหม่ให้คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในทุก
หนว่ยงานทราบ มีการเขา้รว่มในการท าประชาพิจารณก์ฎหมายใหมแ่ละจดัท าหนงัสอืหารอื/ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ
ไปยงัหนว่ยก ากบัดแูลภายนอกในทกุโอกาส 

บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบแจง้เตือนการน าสง่รายงานตามกฎหมาย รวมทัง้ติดตามสถานะและจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนและรายงานต่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส  

นอกจากนี ้ยงัมีการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อป้องกัน/แกไ้ขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ 
รวมทัง้มีระบบสบืคน้ขอ้กฎหมายและการจดัอบรมเพื่อใหค้วามรูร้วมทัง้การใหค้  าปรกึษาอยา่งตอ่เนื่อง  

ความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล 

ความเสี่ยงดา้นการฉ้อฉล หมายถึงความเสี่ยงจากการทุจริตและการฉอ้ฉล โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกก าหนด และ/หรือ การละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย มาตรการ 
ระเบียบ ขัน้ตอนปฏิบตัิที่บรษัิทก าหนด 

บริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นการฉอ้ฉลโดยการจัดท าและเผยแพรก่ฎระเบียบ นโยบาย และอ านาจด าเนินการ
ของบรษัิท รวมถึงจดัใหม้ีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการทจุริตและการฉอ้
ฉลเกิดขึน้ภายในบรษัิท 

3. ความเสี่ยงด้านการประกันภยั (Insurance Risk) 

ความเสี่ยงดา้นประกนัภยั หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาที่เกิด
ความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์การก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั  การ
พิจารณารบัประกนัภยั การจดัการคา่สนิไหมทดแทน การประกนัภยัตอ่ และการค านวณส ารองประกนัภยั  

บริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นประกนัภยัโดยการจดัท าคูม่ือการพิจารณารบัประกนัภยัที่มีมาตรฐานและปรบัปรุง
คูม่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของตลาด มีการก าหนดอ านาจการรบัประกนัภยัและก ากบัดแูลและตรวจสอบใหม้กีาร
ปฏิบตัิตามคูม่ือและอ านาจการรบัประกนัภยัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

บริษัทมีการน าขอ้มูลและสถิติที่มีอยู่มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์เพื่อขยายตลาดที่มีก าไรและมีแนวโนม้การ
เจริญเติบโตดี มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มฐานรายได้ มีการส ารวจความตอ้งการของ
ลกูคา้เพื่อใหม้ั่นใจว่าการพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษัทสอดคลอ้งและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและ
กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย และก าหนดเป็นนโยบายใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมของผลติภณัฑท์ี่มีอยูท่กุ 2 ปี  



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

43 

 

บรษัิทมีการติดตามระยะเวลาที่เปิดค่าสนิไหมทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง และมีระบบการควบคมุและติดตามการจ่าย
สินไหมทดแทนเพื่อไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ มีการซือ้ประกันภยัต่อส าหรบัภยัทั่วไปและภยัธรรมชาติและประกันภยัความ
เสียหายส่วนเกิน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงที่รบัไวเ้องไม่ใหเ้กิดความผนัผวนซึ่งอาจกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัททัง้ยงัไดจ้ดัท าแบบจ าลองเพื่อประเมินความเสียหายจากการรบัประกนัภยั และศึกษามหนัตภยัใหม่ที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคตอีกดว้ย 

4. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสีย่งดา้นตลาด หมายถึงความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ ราคาของสนิทรพัยท์ี่ลงทนุ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทนุ  

บริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นตลาดโดยก าหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั มีการจัดท าแผนการลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง
น าไปปฏิบตัิ มีการติดตามและวิเคราะหค์วามผนัผวนของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุอนัเนื่องมาจากปัจจยัตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อ
น ามาใชป้ระกอบการปรบัแผนการลงทนุและการตดัสนิใจลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณแ์ละภาระผกูพนัในอนาคต 

การลงทุนของบริษัทมีการด าเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มี
ความเสีย่งสงูประเภทหลกัทรพัยเ์ก็งก าไรและเนน้การลงทนุในสนิทรพัยท์ี่มีคณุภาพและใหผ้ลตอบแทนที่แนน่อนสม ่าเสมอ 
ดงันัน้ โอกาสที่บรษัิทจะสญูเสยีเงินลงทนุไปทัง้หมดจึงมีความเป็นไปไดน้อ้ย งานดา้นการลงทนุของบรษัิทยงัไดร้บัการดแูล
อยา่งใกลชิ้ดจากคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร เนื่องจากรายไดจ้ากการลงทนุถือเป็นรายไดห้ลกัสว่นหนึง่ของบรษัิท  

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง หมายถึงความเสีย่งที่เกิดจากการท่ีบริษัทไมส่ามารถช าระหนีส้นิและภาระผกูพนัเมือ่
ถึงก าหนด เนื่องจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงินสดได ้ไมส่ามารถจดัหาเงินทนุไดเ้พียงพอหรอืสามารถจดัหาเงินมา
ช าระไดแ้ตด่ว้ยตน้ทนุท่ีสงูเกินกวา่ที่จะยอมรบัได ้

บริษัทบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งโดยการติดตามและวดัผลปริมาณสินทรพัยท์ี่มีสภาพคลอ่งทกุเดือน มี
การบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหม้ีความสอดคลอ้งกันและลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะ
ของหนีส้ินและภาระผกูพนัอย่างเหมาะสม บริษัทยงัจดัใหม้ีสินทรพัยส์ภาพคลอ่งที่เพียงพอหากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน
สดและเนน้ใหม้ีการด ารงฐานะสภาพคลอ่งในระดบัท่ีสงูกวา่ขอ้บงัคบัของส านกังาน คปภ. 

6. ความเสี่ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเสีย่งดา้นเครดิต หมายถึงความเสีย่งที่เกิดจากคูส่ญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที่ไดต้กลงไวก้บั
บรษัิทรวมถึงโอกาสที่คูส่ญัญาจะถกูปรบัลดอนัดบัความเสี่ยงดา้นเครดิต 

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ร ับ
ประกนัภยัต่อช่วงและผูอ้อกหลกัทรพัย ์มีการทบทวนฐานะทางการเงินของผูร้บัประกันภยัต่อและผูอ้อกหลกัทรพัยเ์ป็น
ประจ าสม ่าเสมอ และไดก้ าหนดเป็นนโยบายที่จะเอาประกนัภยัต่อกับบริษัทประกันภยัในต่างประเทศและลงทนุในตรา
สารหนีเ้อกชนเฉพาะบรษัิทท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงสงูที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือตัง้แตร่ะดบั A- ขึน้ไปเทา่นัน้ 
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7. ความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) 

ความเสีย่งอบุตัิใหม่ หมายถึงความเสี่ยงที่ยงัไมไ่ดป้รากฏขึน้ในปัจจุบนัแต่อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคตเนื่องจาก
สภาวะแวดลอ้มที่เปลีย่นแปลงไป และหากเกิดขึน้แลว้จะสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง  

บริษัทบริหารความเสี่ยงอุบัติใหม่โดยการรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งและวิเคราะหข์อ้มูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อท า
ความเขา้ใจและหาวิธีการในการควบคมุผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้อย่างเหมาะสม มีการทบทวนความคุม้ครองและเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์การก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และกระบวนการในการรบัประกนัภยั 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่ความเสีย่งอบุตัิใหมไ่ดถ้กูน ามาพิจารณาแลว้ในทกุกิจกรรมหลกัของบรษัิท 
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ผู้ถอืหุน้ 

1. กลุม่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 

 

รายชือ่ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุน้ทีถ่อื 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 1,987,104,436 47.14 
2. นายวชิระ ทยานาราพร 134,000,000 3.18 
3. บรษัิท วิรยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 133,658,535 3.17 
4. บรษัิท ไทยเอน็วีดีอาร ์จ ากดั1 120,397,672 2.86 
5. บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 100,051,996 2.37 
6. พ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณ 78,258,600 1.86 
7. บรษัิท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 63,295,919 1.50 
8. นายกีรต ิพานิชชีวะ 43,161,179 1.02 
9. นายสถาพร งามเรอืงพงศ ์ 42,448,500 1.01 

10. นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ 36,548,300 0.87 
 รวม 2,738,925,137 64.98 

11. ผูถื้อหุน้อ่ืน 1,476,068,695 35.02 
 รวมทัง้สิน้ 4,214,993,832 100.00 

        1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั เป็นผูอ้อกตราสารเอน็วีดีอารห์รือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงไทย (NVDR) ซึง่โดยปกติ
จะไม่ใชส้ิทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ลา่สดุของบริษัทท่ีถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ไดจ้ากเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย www.set.or.th  

2. กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณมี์อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงานของ
บรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

HWIC Asia Fund A/C CLASS C มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2563 ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 47.14 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มลูผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกท่ีเป็นปัจจุบนัภายหลงัการปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุน้ทกุครัง้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท https://investor-th.thaire.co.th/shareholdings.html และเว็บไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย www.set.or.th   

 

 

12 โครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 

 

https://investor-th.thaire.co.th/shareholdings.html
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุน้ใหญ่ (shareholders’ agreement) 

คณะกรรมการไดมี้การจัดท าขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรและดแูลไม่ใหข้อ้ตกลงเป็นอปุสรรคต่อ
การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ โดยปัจจบุนับรษัิทไดมี้ขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ  

Fairfax ไม่มีอ  านาจควบคมุในบรษัิทและมีสิทธิเสนอแต่งตัง้กรรมการไม่เกินกว่ารอ้ยละ 40 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้คณะ  

การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 

บรษัิทไมมี่การออกหุน้บรุมิสิทธิ ตราสารหนี ้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีอาจกระทบต่อสทิธิของผูถื้อหุน้แต่อยา่ง
ใด 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลงัจากหกัส ารองตา่ง ๆ ส  าหรบับรษัิทยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ตามผลประกอบการ 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2559 2560 2561 2562 2563* 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.21 0.15 -0.24 0.03 0.05 
อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.15 0.10 0 0  0.04  
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 72.23 66.67 0 0  80.00  

  หมายเหต ุ   *รอการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28 วนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 
การถอืหุน้ของกรรมการและผู้บริหาร 

การถือหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) มีดงันี ้

ล าดับที ่ รายชือ่ 
จ านวนหุ้นทีถ่อื  

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 25621 

จ านวนหุ้นทีถ่อื  
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25631 

จ านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

สัดส่วนการถอื
หุน้ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

คณะกรรมการ 
1 นายชยั โสภณพนิช 3,739,104 3,739,104 - 0.09 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
2 นายจนัดราน รตันาสวามิ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
3 นายกีรติ พานิชชีวะ 35,091,582 43,161,179 8,069,597 1.02 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
4 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 770,616 770,616 - 0.018 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
5 นายชนินทร ์ รุนส าราญ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
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ล าดับที ่ รายชือ่ 
จ านวนหุ้นทีถ่อื  

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 25621 

จ านวนหุ้นทีถ่อื  
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 25631 

จ านวนหุ้นที่
เปล่ียนแปลง 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
ในปี 2563 

สัดส่วนการถอื
หุน้ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

6 นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช 204,820 204,820 - 0.005 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
7 นายสาระ  ล  ่าซ  า 3,500,000 3,500,000 - 0.08 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
8 นายโกบีเนธ อาวิน อทัธพนั - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
9 นางฉวีวรรณ  อกัษรสวาสดิ ์ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

10 นางสาวอาดา  อิงคะวณิช - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

11 นายโอฬาร  วงศส์รุพิเชษฐ์ 36,548,300 36,548,300 - 0.87 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

ผูบ้รหิาร 
1 นางนนัทินี  ชินวรรณโณ - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
2 นางสาวพจมาน  เฟ่ืองอารมย ์ 155,832 155,832 - 0.0004 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 
3 นายจ าเรญิ  ภษิูต 

คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
90 

- 
90 

- 
- 
- 

0.000002 
- 

4 ดร.ปิยวดี  โขวิฑรูกิจ 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5 นายวิชยั  เจาชยัเจรญิกลุ 
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6 นายฉตัรชยั  พยาฆรนิทรงักรู - - - - 
 คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - - 

หมายเหต ุ: 1  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้  4,214,993,832  หุน้ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีความรูค้วามสามารถอนัเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปทัง้
ในดา้นการบรหิาร การประกนัภยั บญัชี การเงินและดา้นอ่ืน ๆ จ านวน 11 คน และมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามของบรษัิท ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทาง ก.ล.ต. ก าหนดขึน้ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตาม
ขอ้บังคับของบริษัทก าหนดไวค้ราวละ 3 ปี โดยไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดของกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยไว ้เน่ืองจากบริษัทจ าเป็นตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นผูมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญดา้นการ
ประกันภัยท่ีมีอยู่จ  านวนจ ากัด ประวตัิของกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหวัขอ้ คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของ
บรษิัท 

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการเลือกกรรมการทา่นใดท่านหนึ่งขึน้เป็นประธานกรรมการ โดยมีนโยบายให้
มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปีในการประชุม
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คณะกรรมการนัดแรกถัดจากการประชุมสามัญประจ าปีของผูถื้อหุน้  และเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนด
นโยบาย การก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ าออกจากกนั จงึก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารเป็นคนละคนกนั  

คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้  11 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 10 ท่าน ในจ านวนนี ้5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และ
กรรมการ 8 ทา่น ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และการก ากบัดแูลใหก้ารบรหิาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้  ขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้
ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของ
บรษัิทพรอ้มทัง้จดัใหมี้กลไกในการก ากบัดแูล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว ้

รายช่ือคณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

ชือ่ ต าแหน่ง 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายจนัดราน รตันาสวามิ รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

และประธานกรรมการลงทนุ 
3. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชนินทร ์ รุนส าราญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายกีรต ิ พานิชชีวะ กรรมการ  
6. นายสาระ  ล  ่าซ  า กรรมการอิสระ 
7. นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการลงทนุ1 

8. นายโกบีเนธ อาวิน อทัธพนั กรรมการ 
9. นางฉวีวรรณ อกัษรสวาสดิ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ กรรมการ กรรมการลงทนุ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน1 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร   
หมายเหต ุ 1 ไดร้บัการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

ช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทคือ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายโอฬาร วงศ์
สรุพิเชษฐ์ และนายกีรติ พานิชชีวะ สองในสามคนนี ้ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ก ากบัดแูลกิจการใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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2. รบัผิดชอบในการทบทวน และใหค้วามเห็นชอบกบันโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษัิท ในกิจกรรม
ดงัตอ่ไปนี ้

 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท เช่น โครงสรา้ง การบริหาร 
วิสยัทัศน ์ภารกิจ วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง  
แผนการด าเนินงานระยะยาว เปา้หมายทางการเงินและงบประมาณประจ าปี 

 พิจารณาว่าจา้งหรือเลิกจา้ง รวมถึงการพิจารณาปรบัเงินเดือน สวสัดิการต่าง ๆ ของผูบ้ริหารระดบัสงู 
และจดัใหมี้การประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี 

 พิจารณาอนมุตัิอตัราการขึน้เงินเดือนโดยรวมประจ าปีของพนกังาน และระเบียบเก่ียวกบัสวสัดิการต่าง ๆ 
ของพนกังาน 

 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายหรอืก าหนดอ านาจด าเนินการใหฝ่้ายจดัการและพนกังานระดบัต่าง ๆ ปฏิบตัิ 
 ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบการด าเนินงาน และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการว่า

เป็นไปตามแผนงานงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิไวห้รอืไม่ 

3. จดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทัง้ดแูลใหมี้กระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสี่ยงใหมี้ประสิทธิภาพ  

4. ด าเนินการใหบ้รษัิทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมทางธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การท ารายการระหว่างกนั การท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไป
ของสินทรพัย ์และการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดเพ่ือป้องกนัการท า 
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ี  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้อบอ านาจใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ซึ่งในการด าเนินงานประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารจะมอบอ านาจต่อใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการตามความเหมาะสมต่อไปก็ได้  แต่ทัง้นีจ้ะไม่รวมถึง
อ านาจในการอนมุตัิรายการท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจ
อยา่งถกูตอ้งในเรื่องตา่ง ๆ ในการประชมุคณะกรรมการ 

2. มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3. สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท และท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุเพ่ือควบคมุการ
ประชมุใหมี้ประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาใหเ้พียงพอท่ีฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะน าเสนอขอ้มลู สนบัสนนุและเปิดโอกาส
ใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคมุประเดน็การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชมุ 

4. มีบทบาทส าคญัในการสง่เสรมิใหก้รรมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5. สื่อสารขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 
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6. สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ เพ่ือควบคมุการประชมุ
ใหมี้ประสทิธิภาพและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7.  ก ากบัดแูล และติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเป็นไปตามกฎหมาย 
และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

8.  เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมถึงคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการ 

อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ท่ีส  าคัญของบริษัทตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี้ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนมุตัิอ  านาจด าเนินการใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู เพ่ืออนมุตัิเรื่อง
ต่าง ๆ ภายในอ านาจหนา้ท่ีหรือวงเงินท่ีก าหนด ในกรณีท่ีเกินอ านาจหนา้ท่ีหรือวงเงินท่ีก าหนดไว ้ใหน้  าเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ  

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 บรษัิทจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการในทกุไตรมาสตามตารางการประชมุท่ีก าหนดไวห้นึ่งปีลว่งหนา้ แตอ่าจมี
การประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ในรอบปี 2563 คณะกรรมการไดมี้การประชุมรวม 4 ครัง้ ประธานกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะเป็นผูร้ว่มกนัก าหนดวาระการประชมุและพิจารณาเรื่องท่ีสมควรบรรจเุขา้วาระ โดยไดเ้ปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื่องต่าง  ๆ อย่างเป็นอิสระ เพ่ือรบัการพิจารณาบรรจุเขา้
วาระการประชมุได ้ฝ่ายเลขานกุารจะเป็นผูส้ง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มทัง้ระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบให้
กรรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนการประชมุ คณะกรรมการอาจเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุในบางวาระ
ดว้ย เพ่ือใหข้อ้มลูเพิ่มเติมในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานในท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทกุ
ท่านแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้นีใ้นการลงมติใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้
รว่มพิจารณาและออกเสียงในวาระที่ตนเองมีสว่นไดเ้สีย การประชมุตามปกติจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง มีการจดบนัทกึ
รายงานการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัสง่ใหก้รรมการทกุท่านเพ่ือใหส้อบทานความถกูตอ้งครบถว้นของรายงาน
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และมีการจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการแลว้ไวท่ี้ส  านกังาน
เพ่ือพรอ้มส าหรบัการตรวจสอบจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 ในปี 2563 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้วาระการประชมุกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มดว้ย 
ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี พิจารณาการปรับ
คา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและพนกังาน รวมถึงการพิจารณาและอภิปรายปัญหาตา่ง ๆ  

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 4 ครัง้ เพื่อ 
1. ท าการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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2. ท าการคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน โดยไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้ บริษัท ส  านกังาน อี
วาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบรษัิทตอ่อีกปีหนึ่ง 

3. ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีรวม 2 ครัง้ ในจ านวนนีจ้ะมีวาระการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมจ านวน 1 ครัง้ดว้ย เพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบตัิงานและขอบเขตการด าเนินงานสอบบญัชี สอบทาน
แผนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการตรวจสอบงบการเงินไดท้  าไปอย่างครบถว้น
เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบญัชี  

4. ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน อนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีตามความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคญัของ
บริษัท  ท  าการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการตรวจสอบไดท้  าไปอย่างครบถว้นเหมาะสมตาม
มาตรฐานการตรวจสอบ รวมถึงมีการติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเพ่ือใหร้ะบบการควบคุมภายในมี
ประสทิธิผลและประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

5. ท าการสอบทานรายงานธุรกรรมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นประจ าในทกุไตรมาส 
6. สอบทานใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 
7. ท าการสอบทานการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นประจ าในทกุไตรมาส 
8. ท าการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ัปชัน และระบบการรบัเรื่องรอ้งเรียน /

เบาะแสการกระท าผิดและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูของบรษัิท 
9. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้รอบคลมุหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและสอดคลอ้ง

ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
10. จดัใหมี้การประเมินผลงานของตนเองแบบรายคณะเป็นประจ าทกุปี และน าผลการประเมินเขา้หารือรว่มกนั

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
11. จดัใหมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี และน าผลการประเมินเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุรวม 2 ครัง้ เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อยและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและพนกังาน 
โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตความรบัผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
ทกุประการ 

 การประชุมคณะกรรมการลงทุน  

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการลงทนุมีการประชมุ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาปรบัปรุงกรอบนโยบายการลงทนุและการ
จดัประเภทสินทรพัยล์งทนุเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) 
ท่ีบรษัิทไดเ้ลือกปฏิบตัิ (Fully Adoption) ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมี้
การทบทวนกรอบและนโยบายการบรหิารความเสี่ยงของบรษัิท ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และความเสี่ยงหลกัประจ าปี 
เพ่ือน ามาใชจ้ดัท าทะเบียนความเสี่ยง โดยมีการทบทวนเจา้ของความเสี่ยง ช่วงความเบ่ียงเบนท่ียอมรบัได ้ขีดจ ากดัความ
เสี่ยง ดชันีชีว้ดัความเสี่ยง และมาตรการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดก้  ากบัดแูลกิจกรรมโดยรวม
ของบริษัทและติดตามภาพความเสี่ยงรวม สถานะความเสี่ยงหลกั รวมถึงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุอย่าง
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ต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการบริหารจดัการความเสี่ยงและเงินกองทนุของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
บรหิารความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2563 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวนคร้ังทีจ่ดัประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

1.  นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการลงทนุและ
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

4/4 - 2/2 1/1 

2.  นายสรุชยั  ศิรวิลัลภ1 รองประธานกรรมการ กรรมการลงทนุ
และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

1/41 - 0/21 0/11 

3.  นายจนัดราน รตันาสวามิ รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  ประธานกรรมการลงทนุ 

2/42 - 1/22 0/12 

4.  นายกีรติ  พานิชชีวะ กรรมการ 4/4 - - - 
5.  นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการลงทนุ5 

4/4 - 2/2 - 

6.  นายชนินทร ์ รุนส าราญ กรรมการอิสระ และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

3/42 4/4 - - 

7.  นายสาระ ล ่าซ  า กรรมการอิสระ 3/42 - - - 
8.  นายอศัวิน  คงสิริ3 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
2/43 2/43 - - 

9.  นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 - - 
10. นายโกบีเนธ อาวิน อทัธพนั กรรมการ 2/42 - - - 
11. นางฉวีวรรณ อกัษรสวาสดิ ์4 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2/44 2/44 - - 
12. นางสาวอาดา อิงคะวณิช4 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2/44 2/44 - - 
13. นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ กรรมการ กรรมการลงทนุ กรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน5 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

4/4 - - 1/1 

หมายเหต ุ    1 พน้จากต าแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการลงทนุและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
  2 กรรมการลาประชมุเน่ืองจากติดภารกิจและสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 

  3 พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
  4 ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
  5  ไดร้บัการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 
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ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษัท ตามค านิยามของส านักงานก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลัก 
ทรพัยฯ์ มีจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชือ่ ต าแหน่ง 

1.  นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
2.  นางนนัทินี  ชิณวรรณโณ รองผูอ้  านวยการใหญ่ 
3.  นางสาวพจมาน  เฟ่ืองอารมย ์ รองผูอ้  านวยการใหญ่ 
4.  นายวิชยั  เจาชยัเจรญิกลุ 
5.  นายจ าเรญิ  ภษิูต 
6.  ดร.ปิยวดี  โขวิฑรูกิจ 
7.  นายฉตัรชยั พยาฆรนิทรงักรู1 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการใหญ่ (ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายบญัชีการเงิน)  

หมายเหต ุ 1 ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารสงูสุดฝ่ายบญัชีและการเงิน และรบัผิดชอบควบคมุดูแลการท าบญัชี  โดยขึน้ทะเบียนเป็นผูท้  าบัญชีใหก้ับบริษัท 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 และในปี 2563 ไดร้บัการอบรมพฒันาความรูต้่อเน่ืองดา้นบญัชี จ านวน 6 ชั่วโมง 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. มีหนา้ท่ีบรหิารกิจการของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติของท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้และมติของคณะกรรมการดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท และในการ
บรหิารกิจการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารตอ้งรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

2. มีอ  านาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของบริษัทจา้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทางวินยัพนกังานและลกูจา้ง 
และใหพ้นักงานและลูกจา้งพน้สภาพ  รวมตลอดทัง้การเลื่อน หรือปรบั ค่าจา้งของพนักงานและลูกจา้ง แต่ไม่รวมถึง
พนกังาน หรือลกูจา้งซึ่งคณะกรรมการ หรือระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทาง
วินยั หรอืเลกิจา้ง 

3. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลกูจา้ง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการบริหารงานและ
การด าเนินกิจการของบรษัิท โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบัระเบียบของบรษัิทและมติคณะกรรมการ 

4. ด าเนินกิจการใด ๆ ตามระเบียบ และอ านาจด าเนินการของบริษัท รวมทัง้ก าหนดหนา้ท่ีใหพ้นักงานและ
ลกูจา้งของบรษัิทระดบัตา่ง ๆ ปฏิบตัิตาม 

5. กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจกระท าแทนและผูกพันบริษัทไดใ้น
ขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบไุวใ้นอ านาจด าเนินการหรือตามมติของคณะกรรมการ  เวน้แต่รายการท่ีประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารอาจมีสว่นไดเ้สียหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย จะกระท าไดต้อ่เม่ือไดร้บัมติท่ีประชมุ
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุดว้ยเท่านัน้ เพ่ือการนีป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะมอบอ านาจใหบ้คุคลใด
กระท ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ไดส้  าหรบันิติกรรมท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบของบรษัิทหรือมติ
ของคณะกรรมการย่อมไมผ่กูพนับรษัิท เวน้แตค่ณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนัในภายหลงั 

6. เม่ือประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได้ หากเป็นงานประจ าวนัตามปกติโดยทั่วไป 
ผูบ้ริหารระดบัรองล าดบัถดัไปจะเป็นผูร้กัษาการแทนตามความจ าเป็น แลว้รายงานหรือเสนอประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
โดยตรงในภายหลงั นอกจากนัน้ใหเ้สนอต่อประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ หากต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
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ว่างลงและยงัไม่มีการแต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคนใหม่  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูร้ ักษาการแทนโดยอาจจะ
คดัสรรจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิททา่นใดทา่นหนึ่งก็ได ้ 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดมี้มติแตง่ตัง้ใหน้างสาววราภรณ ์ เลิศรุง่เรือง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษัิท ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษัิท สามารถอา่นไดท่ี้รายงาน 56-1 (เอกสารแนบ 1) 
และบทบาทหนา้ท่ีของเลขานกุารบรษัิท สามารถอา่นไดท่ี้เวบ็ไซตบ์รษัิท https://investor-th.thaire.co.th/directors.html 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบายและวธิีก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพ่ือน าเสนอขออนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขออนมุตัิค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนโดยรวมจะอยูใ่นระดบัท่ีเทียบไดก้บัคา่ตอบแทนท่ี
จ่ายอยู่ในธุรกิจประกนัภยั เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมาย
ระยะยาวของบริษัท เพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหมี้หนา้ ท่ีเป็น
คณะกรรมการชดุย่อยชดุต่าง ๆ จะไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการท าหนา้ท่ีกรรมการชดุย่อยเพิ่มเติม ทัง้นีค้ณะกรรมการจะ
มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปี และน าผลการประเมินมาใชใ้นการพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนดว้ย 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี 2563 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563  
ของบรษัิท มีดงันี ้

 (หน่วย: บาท) 

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายเดอืน 
ต่อทา่น 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 
ต่อทา่น* ค่าบ าเหน็จ 

ต่อทา่น ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท 30,000 25,000 35,000 25,000 -ไม่มี- 
คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 35,000 -ไม่มี- 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด   
    ค่าตอบแทน 

-ไม่มี- -ไม่มี- 25,000 25,000 -ไม่มี- 

คณะกรรมการลงทนุ -ไม่มี- -ไม่มี- 25,000 25,000 -ไม่มี- 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
หมายเหต ุ*ค่าเบีย้ประชมุตอ่ครัง้ตอ่ท่าน จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

 คา่ตอบแทนกรรมการที่ไดร้บัจากการเป็นกรรมการบรษัิทยอ่ย 

กรรมการมิไดร้บัคา่ตอบแทนใด ๆ จากการเป็นกรรมการบรษัิทย่อย 
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ค่าตอบแทนกรรมการ1 เป็นรายบุคคล ในปี 2563 

หมายเหต ุ  1 คา่ตอบแทนกรรมการ ไมร่วมคา่ตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร และไมม่ีคา่ตอบแทนจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 2 ในปี 2563 งดจ่ายคา่บ าเหน็จกรรมการ 

3 พน้จากต าแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการลงทนุและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
4 พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
5 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
6 ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 
 

 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้รหิาร 

 ในปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัใหก้ับผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน ตาม
รายช่ือผูบ้รหิารในหนา้ 53 รวมทัง้สิน้ 43.9 ลา้นบาท  

 ค่าตอบแทนอื่น 
 คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ -ไมมี่- 
 คา่ตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิาร 

 บริษัทไดจ้ดัใหมี้กองทนุส ารองเลีย้งชีพและผลประโยชนห์ลงัออกจากงานใหแ้ก่ผูบ้ริหาร โดยในปี 2563 มี
ผูบ้รหิารจ านวน 7 ทา่น ตามรายช่ือภายใตห้วัขอ้” ผูบ้รหิาร” ในหนา้ 53 ดงันี ้

- จ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพในอตัราสว่นรอ้ยละ 5-10 ของเงินเดือน เป็นจ านวน 3.4 ลา้นบาท 
- ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน จ านวน 3.6 ลา้นบาท  

   (หน่วย : บาท) 

รายชื่อกรรมการ 
ค่า 

ตอบแทน
รายเดอืน 

ค่า
บ าเหน็จ
กรรมการ2 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 

คณะ
กรมการ
บริษัท 

คณะกรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ
ลงทุน 

รวม 

1.  นายชยั โสภณพนิช 300,000 - 140,000 - 50,000 25,000 515,000 
2. นายสรุชยั ศิรวิลัลภ 3 90,000 - 25,000 - - - 115,000 
3.  นายจนัดราน รตันาสวามิ 240,000 - 50,000 - 25,000 - 315,000 
4.  นายกีรติ พานิชชีวะ 240,000 - 100,000 - - - 340,000 
5.  นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ 240,000 - 100,000 - 50,000 - 390,000 
6.  นายชนินทร ์รุนส าราญ 240,000 - 75,000 140,000 - - 455,000 
7.  นายสาระ ล ่าซ  า 240,000 - 75,000 - - - 315,000 
8.  นายอศัวิน คงสิร ิ4 90,000 - 50,000 100,000 - - 240,000 
9.  นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 5 240,000 - 100,000 170,000 - - 510,000 
10.  นายโกบีเนธ อาวิน อทัธพนั 240,000 - 50,000 - - - 290,000 
11. นางฉวีวรรณ อกัษรสวาสดิ ์6 150,000 - 50,000 70,000 - - 270,000 
12. นางสาวอาดา อิงคะวณิช 6 150,000 - 50,000 70,000 - - 270,000 
13. นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ 240, 000 - 100,000 - - 25,000 365,000 
รวม 2,700,000 - 965,000 550,000 125,000 50,000 4,390,000 
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บุคลากร 

จ านวนพนกังานของกลุม่บรษัิท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนทัง้สิน้ 418 คน  แยกเป็นจ านวนพนกังาน
ในหน่วยงานหลกั ดงันี ้

 จ านวนพนักงาน 

ธุรกจิประกันภัย   
     ผูบ้รหิาร 7 
     พฒันาธุรกิจ 28 
     สนบัสนนุธุรกิจ 42 
     สนบัสนนุองคก์ร 55 
รวม 132 
ธุรกจิผู้ให้บริการ 286 
รวมทัง้สิน้ 418 

  ค่าตอบแทนพนักงาน 

  บริษัทถือว่าพนกังานมีความส าคญัยิ่งต่อการน าพาบริษัทใหไ้ปถึงวิสยัทศัน ์และเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดงันัน้บรษัิท
จงึก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอตัราก าลงัคนอยา่งเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา และคดัเลือกพนกังานทกุระดบัท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการขับเคลื่อน
บริษัทไปสู่เปา้หมายท่ีวางไวไ้ด ้นอกจากนีบ้ริษัทยงัมั่นใจว่าพนกังานท่ีผ่านการคดัเลือกทกุคนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทจุริต
คอรร์ปัชั่น 

  เม่ือสรรหาพนกังานเขา้มาแลว้ บรษัิทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนกังานทกุระดบัอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
ตามคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการท างาน ท่ีสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของพนกังาน 
โดยพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยค่าตอบแทนในระยะสัน้นัน้ บริษัทก าหนดใหมี้การ
พิจารณาปรบัเพิ่มอตัราเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน ตามกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นท่ีรบัรูข้อง
พนกังานทกุคน โดยยดึหลกัการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Pay for Performance โดยอิงกบัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานเป็น
รายบคุคล ผา่นการประเมิน Key Performance Indicator (KPI) ซึง่ถ่ายทอดแบบบนลงลา่ง ท่ีสอดคลอ้งกบัเปา้หมายหลกั
ของบริษัท โดยเริ่มจากระดับบริษัท ลงมาระดับสายงาน  ฝ่าย  แผนก และพนักงานตามล าดับ  และการประเมิน
ความสามารถท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมหลกัของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาวนัน้ บริษัทไดพ้ิจารณาถึงศกัยภาพ
ของพนักงานผ่านการประเมินความสามารถท่ีบริษัทน ามาใชใ้นการก าหนดความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนักงาน  
นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดท้  าการส ารวจค่าตอบแทนกบับริษัทอ่ืน ๆ ทัง้ในกลุ่มประกนัภยั และนอกกลุม่ประกนัภยัเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือรกัษา และเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัดา้นบรหิารทนุมนษุยใ์หก้บับรษัิท 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานนอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติแลว้  ยงัมีสวสัดิการอ่ืนอนัประกอบดว้ย  โบนัส 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพท่ีจ่ายสมทบในอัตรารอ้ยละ  5 - 10 ขึน้อยู่กับอายุงาน ค่ารกัษาพยาบาล เงินสมทบ
ประกันสังคม การประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ  เงินกูใ้นอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่าตลาด กิจกรรมสันทนาการ รวมถึง
คา่ใชจ้่ายในการพฒันาบคุลากร  
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ทัง้นีใ้นปี 2563 กลุม่บริษัทไดมี้มาตรการช่วยเหลือพนกังานท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ไม่ว่า
จะเป็นการปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินกู ้การพกัช าระหนี ้การจดัหาหนา้กากและเจลแอลกอฮอล ์รวมไปถึงการช่วยเหลือ
คา่อาหาร และคา่เดินทางแก่พนกังานท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้มาปฏิบตัิงานท่ีส านกังานดว้ย 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ านวนทัง้สิน้ 388 ลา้นบาท โดยมีขอ้มลูตามตาราง
ดงัตอ่ไปนี ้
                                   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนของพนักงาน ธุรกจิประกันภยั ธุรกจิผู้ใหบ้ริการ รวม* 

เงินเดือนและคา่แรง 170 167 337 
เงินประกนัสงัคม 1 1 2 
เงินสมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ในสว่นของบรษัิท) 10 9 19 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4 6 9 
คา่ตอบแทนอ่ืน ๆ 12 9 21 

รวม 197 192 388 
      *ไม่รวมรายการระหว่างกนักบับรษัิทย่อยในงบการเงินรวม 

  นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก  จึงไดจ้ัดท าการส ารวจความ
ตอ้งการการพฒันาบุคลากรของพนกังานแต่ละคนขึน้อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือมุ่งเนน้พฒันาใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะท่ี
จ าเป็นในการท างาน รวมถึงการเตรียมความพรอ้มเพ่ือความกา้วหนา้ในสายอาชีพอีกดว้ย  โดยบริษัทใหพ้นกังานจดัท า
แผนระยะยาวในการพฒันาเป็นรายบคุคล ซึ่งพนกังาน  ผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานบรหิารและพฒันาทนุมนษุย ์ จะรว่มกนั
ก าหนดรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม ทัง้การฝึกอบรมทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ และการพฒันาท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ
ฝึกอบรม เช่น การใหท้  าโครงการ เป็นตน้  นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดม้อบทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทในหลกัสตูรสาขาวิชา
ท่ีจ าเป็นแก่พนกังานดว้ย 

ในปี 2563 นอกเหนือจากการพัฒนาทางวิชาชีพ (Functional and Technical Development) แลว้ บริษัทยัง
สานต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) โดยไดร้ว่มมือกบั SEAC ผูใ้หบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมชัน้
น าของประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเขา้อบรมหลกัสตูรลขิสิทธ์ิของสถาบนัชัน้น าของโลก ไมว่า่จะเป็น 

 หลกัสตูร Design Thinking ของ The Stanford Center for Professional Development   

 หลกัสตูร Outward Mindset ของ The Arbinger Institute   

 หลกัสตูร The Four Houses of DISC  ของ Extended DISC      

 หลกัสตูร Emotional Intelligence ของ Psytech International  และหลกัสตูรอ่ืน ๆ  

ซึง่พนกังานสามารถเลือกเรียนหลกัสตูรท่ีตนสนใจไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นหอ้งเรียน และ ออนไลน ์ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากหวัหนา้งาน เพ่ือเป็นการขยายโลกทศัน ์และส่งเสริมการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจาก
การท างานปกติของพนกังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงสานต่อโครงการ Knowledge Management (KM)  การด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนการ
อ่านหนังสือ รวมไปถึงการสานต่อกิจกรรม Knowledge Sharing อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหพ้นักงานสามารถรบัฟัง และ
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แลกเปลี่ยนความรูใ้หม่ๆ จากเพ่ือนพนกังาน และวิทยากรภายนอก ในบรรยากาศท่ีสรา้งสรรค ์โดยไม่จ ากดัว่าจะตอ้งเป็น
ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท างานโดยตรง 

ในปี 2563 พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ในและต่างประเทศ โดยอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัภยัและ 
อ่ืน ๆ จ านวน 159 คน จ านวน 53 หลกัสตูร อบรมทัง้หมด 5,741 ชั่วโมง ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 36 ชั่วโมงต่อพนกังานท่ีไดร้บั
การอบรมหนึ่งคน  

ประเภทการอบรม จ านวนหลักสูตร จ านวนผู้เข้าอบรม 

Insurance 9 13 
Non-Insurance 44 146 
รวม 53 159 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564  ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มการ
ประชมุดว้ย ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากรายงานผล
การประเมินท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุดา้นต่าง ๆ 5 สว่น คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการ
ติดตาม 

คณะกรรมการมีความเหน็ว่า บรษัิทและบรษัิทย่อย มีองคป์ระกอบของการควบคมุภายในดงักลา่วอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม มีการจัดท า รกัษาไว ้และทบทวนระบบการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีของผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิด
การถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม มีการก าหนดอ านาจด าเนินการของผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิการในระดบั
ต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน ซึ่งครอบคลมุถึงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) มีการก าหนดและประเมินความเสี่ยงในดา้นต่าง ๆ ไวแ้ละมีมาตรการปอ้งกนัและจดัการความเสี่ยง
ไวอ้ย่างชดัเจน ตลอดจนมีการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการจดัใหมี้รายงานสรุปผล
การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุทกุไตรมาสดว้ย นอกจากนีย้งัมีการ
ดแูลเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ามีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลาและเป็นไปตามเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชมีข้ีอสังเกตเกีย่วกับการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษัิทและผูส้อบบญัชี 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษัทไดจ้ัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการแตง่ตัง้ โยกยา้ย และถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดแูลใหบ้ริษัทมีหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีมีวฒุิการศึกษา ประสบการณ์  
และการอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ท่ี  รวมถึงไดร้บัทราบแผนการพัฒนาความรูแ้ละมาตรฐานของผู้
ตรวจสอบภายในอยูเ่ป็นระยะ 

4. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท (Compliance) 

บริษัทไดจ้ดัตัง้ฝ่ายดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายขึน้ โดยไดร้บัอนมุตัิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ วาระพิเศษ 
เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 ซึง่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในระหว่างปีฝ่ายดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายไดมี้การตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งและน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าการสอบทานเป็นประจ าในทกุไตรมาส 
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นโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองกลุ่มบริษัท ไทยรี 

คณะกรรมการของบรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครือ ตระหนกัถงึบทบาทและความ
รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์ร มีความมุง่มั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทสง่เสรมิการสรา้ง
นวตักรรมท่ีเพิ่มคณุค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สียมั่นใจวา่บรษัิทมี
ความสามารถในการแข่งขนั และสามารถปรบัตวักบัปัจจยัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในขณะเดียวกนับรษัิทค านงึถงึจรยิธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มในระยะยาว เพ่ือน าไปสู่การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่องคก์รอย่าง
ยั่งยืน  

โดยคณะกรรมการของบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินงาน และเปิดเผยไวใ้นรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน ประจ าปี 2563 ผูท่ี้สนใจสามารถ
ดาวนโ์หลดรายงานทางเวบ็ไซต ์https://investor-th.thaire.co.th/download.html 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิท และท าหนา้ท่ีติดตามเรื่องส าคญัท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าหรือเรื่องท่ี
ตอ้งการการดแูลอย่างใกลชิ้ด ปัจจบุนับริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประจ ารวม 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทนุ และมีคณะกรรมการฝ่ายจดัการจ านวน 1 คณะ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดองคป์ระกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะชดุไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

จัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2542 ปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

ชือ่ ต าแหน่ง 

1. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชนินทร ์รุนส าราญ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางฉวีวรรณ อกัษรสวาสดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 4 ท่าน ท่ีมีความรูด้า้นบญัชีและการเงิน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบั
ดแูลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากบัดแูลรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี 
และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ คณุพจนีย ์ธนวรานิช และคณุฉวีวรรณ 
อกัษรสวาสดิ ์ท่ีจบการศกึษาทางดา้นบญัชี 

13 การก ากับดูแลกจิการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานการรายงานทางการเงินของบริษัทใหมี้ความถูกตอ้ง เช่ือถือได้ มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  าคัญโดย

ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป  
2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการ

ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ของบรษัิทใหมี้ความเหมาะสมและมีประสทิธิผล  
3. พิจารณากฎบัตรและความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนต าแหน่ง  โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

4. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจน
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืน
กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภัย หากคณะกรรมการบริษัทไม่ด  าเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานตอ่ส านกังาน คปภ. โดยไมช่กัชา้  

5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอ
แต่งตัง้ ก  าหนดค่าตอบแทน เลิกจา้งผูส้อบบญัชี  รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุ
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท 

7. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหมี้ความเหมาะสม มีประสิทธิผล และรดักุมตามกรอบท่ี
ไดร้บัการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล  

8. สอบทานการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุริต คอรร์ปัชนั และระบบการรบัเรื่องรอ้งเรียน/เบาะแสการ
กระท าผิดและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูของบรษัิทใหมี้ความเหมาะสมและเพียงพอ  

9. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการ
บรษัิท  

10. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้รอบคลมุหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีก าหนดโดย  ตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

12. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. กรณีท่ีการตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบตัิงานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบจ าเป็นตอ้งอาศยั

ความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจัดหาท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ภายนอกเพ่ือใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

2.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2552 ปัจจบุนัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ทา่น มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
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ชือ่ ต าแหน่ง 

1. นายจนัดราน รตันาสวามิ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายชยั โสภณพนิช กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์1 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ 1ไดร้บัการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

งานดา้นสรรหา 

1. พิจารณาและน าเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อย 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์คณุสมบตัิและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชดุย่อย เพ่ือ
ทดแทนกรรมการเดิมท่ีพน้ต าแหน่ง 

3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยพิจารณาบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการชดุย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิและ/หรอืเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

4. พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใน
กรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละแผนในการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูในต าแหน่งท่ีส  าคญั เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา  
 ผูบ้ริหารระดบัสงู หมายความถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารต าแหน่งแรกนบัถดั
จากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารลงมา 

งานดา้นก าหนดคา่ตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการ ท่ีปรึ กษา

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนโปรง่ใสและเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
โดยค านึงถึงหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มของส่วนของผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาวประกอบการพิจารณาดว้ย 

2. ก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของ
บรษัิท และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารดงักลา่ว 

3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนน าเสนอขอ
อนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลก่อนน าเสนออนุมัติต่อ
คณะกรรมการ 

งานดา้นอื่น ๆ 
 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
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3. คณะกรรมการลงทุน 

จัดตั้งเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2537 ปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ท าหน้าท่ีในการก าหนด
นโยบาย ใหค้  าปรกึษา แนะน าตอ่ฝ่ายบรหิารของบรษัิทในเรื่องเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมการลงทนุ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

ชือ่ ต าแหน่ง 

1. นายจนัดราน รตันาสวามิ ประธานกรรมการลงทนุ 

2.  นายชยั โสภณพนิช กรรมการลงทนุ 
3. นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ กรรมการลงทนุ 
4. นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ1 กรรมการลงทนุ 

     หมายเหต ุ 1ไดร้บัการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

1. จดัท ากรอบนโยบายการลงทนุซึ่งครอบคลมุถึงการลงทนุและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกนัวินาศ
ภัยตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เพ่ือขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทท่ีสอดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทุน และกรอบนโยบายการ
บรหิารความเสี่ยง 

3. ก ากบัดแูลการลงทนุและการประกอบธุรกิจอ่ืน การบริหารเงินลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ 
นโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบายการบรหิารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการลงทนุ และขอ้ก าหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ก ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เก่ียวกับ
ธุรกรรมการลงทนุและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบรษัิท 

5. ก ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลท่ีใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

6. รายงานผลการลงทนุและการประกอบธุรกิจอ่ืนใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งสม ่าเสมอ 
7. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการใหจ้ัดตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 ประกอบดว้ยกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารเป็นประธาน และมีผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานตา่ง ๆ รว่มกนัเป็นกรรมการ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

ชือ่ ต าแหน่ง 

1. นายโอฬาร  วงศส์รุพิเชษฐ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2. นางนนัทินี ชินวรรณโณ กรรมการ 
3. นางสาวพจมาน  เฟ่ืองอารมย ์ กรรมการ 
4. นายจ าเรญิ ภษิูต กรรมการ 
5. นายฉตัรชยั  พยาฆรนิทรงักรู กรรมการ 
6. นายวิชยั  เจาชยัเจรญิกลุ กรรมการ 
7. นางนวรตัน ์วงศฐิ์ติรตัน ์ กรรมการ 
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ชือ่ ต าแหน่ง 

8. ดร.ปิยวดี โขวิฑรูกิจ กรรมการและเลขานกุาร 
9. นางฐิตาพร  ธารากิจ ท่ีปรกึษา 

 อ านาจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มดีังนี ้

1. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ชีแ้จงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือชีแ้จงหรือใหข้อ้มูลดว้ยวาจาส าหรบัความเสี่ยงและการปฏิบัติหนา้ท่ีตามความ
รบัผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเหน็ควร ทัง้นี  ้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดร้บัเชิญ สอบถาม หรือขอขอ้มลู ถือเป็น
หนา้ท่ีในการใหค้วามรว่มมือกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

2. ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการหรือปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบท่ีก าหนดในกฎบตัรนี ้หรือหนา้ท่ีพิเศษอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
บรษัิทจะมอบหมายใหป้ฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มดีังนี ้

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยกรอบและ
นโยบายการบรหิารความเสี่ยงตอ้งครอบคลมุความเสี่ยงท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 
ความเสี่ยงดา้นการประกนัภยั ความเสี่ยงดา้นตลาด ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี่ยงดา้น
ช่ือเสียง ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงดา้นมหนัตภยั ความเสี่ยงอบุตัิใหม่ ความเสี่ยงภายในกลุม่ธุรกิจ 
และความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามท่ีเหน็เหมาะสม 

2. ก ากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับความเสี่ยง และท าใหม้ั่นใจว่าบริษัทด าเนินกิจกรรม
ภายใตก้รอบและนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 

3. ประชุมเป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละหนึ่งครัง้เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหนา้ในการบริหารความเสี่ยงและใหข้อ้เสนอแนะในสิ่งท่ีตอ้งด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไข เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนด และรายงานให้
คณะกรรมการบรษัิททราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึ่งครัง้  

4. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความ
ถกูตอ้งเหมาะสมของกรอบการบรหิารความเสี่ยง 

5. กลั่นกรองและน าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองคร์วมและการประเมินความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินของบรษัิทตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6. จดัเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพ่ือรบัมือกบัความเสี่ยงกรณีฉกุเฉิน 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

นอกจากคณะกรรมการชดุย่อยที่กลา่วถงึขา้งตน้นี ้คณะกรรมการอาจมีการแตง่ตัง้คณะคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุ
อ่ืน ๆ ขึน้เพ่ือช่วยจดัการกบังานท่ีมีลกัษณะพิเศษที่มีความส าคญัและเกิดขึน้เป็นครัง้คราวก็ได  ้
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การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก าหนดหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบกับคณุสมบตัิของกรรมการอิสระท่ีอา้งอิงจากนิยามของ
กรรมการอิสระของส านกังาน ก.ล.ต. และส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)
ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระเป็นตามเกณฑข์ัน้ต  ่าท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศ คปภ. ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
กลา่วคือ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม
หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่
จะพน้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีเขา้รบัต าแหน่ง ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืของสว่นราชการ
ท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี อาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้รหิาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี
เขา้รบัต าแหน่ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรบัหรือใหกู้ยื้ม การค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกนั ตัง้แต่รอ้ย
ละสามของสนิทรพัยมี์ตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีเขา้รบัต าแหน่ง 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าตอบแทนเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีเขา้รบัต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา ที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่า กรรมการอิสระทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามท่ีบรษัิทก าหนด และการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระติดตอ่กนัหลายวาระ ไมมี่ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ
การใหค้วามเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลกัษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยทุธข์องบริษัท จึงไดก้  าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ใหมี้ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะท่ีจ าเป็นท่ียังขาดอยู่ และมีนโยบายความ
หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทัง้ทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ความรูค้วามสามารถ 
รวมถึงประสบการณ์การท างานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร บรษัิทมีการจดัท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ สรุป
ไดด้ังรูป (1) เพ่ือใช้ในการสอบทานโครงสรา้งของคณะกรรมการ และน าผลการประเมินคณะกรรมการมาใชใ้นการ
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ รวมทัง้ใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณาสรร
หากรรมการ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่จะไดค้ณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิท  

ทัง้นี ้บคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายอ่ืน และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน โดยกรรมการแตล่ะท่านลว้นมีประสบการณ์

ในการท างานหรือเคยด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงของหน่วยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐ ประกอบดว้ยผู้มีความรู ้
ความสามารถและความเช่ียวชาญดา้นการบริหาร การประกนัภยั การลงทนุ การก ากับดแูลกิจการ การบรหิารความเสี่ยง
และดา้นบญัชีการเงิน ซึ่งท าใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการของบรษัิทในปัจจบุนัมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจ และครอบคลมุในทกุดา้นอยา่งเหมาะสมครบถว้น  

กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการ 

การเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทจะตอ้งผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบหรืออนมุตัิแลว้แต่กรณีก่อนน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
เลือกตัง้ โดยบริษัทไม่มีการก าหนดจ านวนกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละรายหรือแต่ละกลุ่ ม ยกเวน้
สดัสว่นกรรมการท่ีตอ้งจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ใหญ่ตามขอ้ตกลง คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทกุกลุม่อย่างเท่า
เทียมกนัในการเสนอช่ือบคุคลที่ตนเองพิจารณาแลว้เห็นว่าสมควรเป็นกรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือผ่านช่องทางท่ีระบไุว้
บนเว็บไซตบ์ริษัท ล่วงหนา้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไวก้่อนการประชมุสามญัประจ าปี ซึ่งตามปกติจะเป็นช่วง 3 เดือนก่อน
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี คณุสมบตัิของผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการที่คณะกรรมการก าหนดไวต้อ้งเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ 
มีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทัศน ์มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ท างานท่ีดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1) ลงคะแนนเสียงใหก้ับผูส้มัครรับเลือกตั้งท่ีตน
ลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตัง้จะเลือกเป็นรายบคุคลหรือหลายคนก็ได ้บรษัิทไม่เลือกใชว้ิธีลงคะแนนสะสม  โดยผูถื้อหุน้ไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดมากนอ้ยต่างกนัได ้สาเหตเุน่ืองจากโครงสรา้งผูถื้อ
หุน้ของบรษัิทไม่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษัิทท่ีสามารถจะชีน้  าหรือก าหนด
ตวักรรมการได ้

3) บุคคลท่ีไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการ เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี หรอืพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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ปัจจบุนับรษัิทมีการแตง่ตัง้กรรมการ โดยการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน 2 คน คือ นายจนัดราน รตันา
สวามิ และนายโกบีเนธ อาวิน อทัธพนั 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลอืกผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษัิท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้
ฝ่ายบรหิารในระดบัรองผูอ้  านวยการใหญ่ขึน้ไปเพื่อรบัผิดชอบการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร และตามแผนสืบทอดต าแหน่ง  

กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูร้ ับผิดชอบในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรว่มกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรว่มกนัรบัผิดชอบสรร
หาผูบ้ริหารระดบัสงู ไดแ้ก่ ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารสองต าแหน่งแรกนับถัดจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลงมาคือ 
ผูอ้  านวยการใหญ่ และรองผูอ้  านวยการใหญ่ โดยกลั่นกรองจากผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 
ประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน
บรรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายของบริษัทได ้ภายหลงักระบวนการการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม จะน าเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิต่อไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ท่ีดแูลเรื่องแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารอีกดว้ย 

การก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยและบริษัทรว่ม โดยการแต่งตัง้กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ริหารของบรษัิท เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม รวมทัง้มีการก าหนดทิศทางใหบ้คุคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดถื้อปฏิบตัิ บุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบริษัทย่อย
หรอืบรษัิทรว่ม มีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มนัน้ ๆ  

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บรษัิทก าหนดระเบียบใหบ้คุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้จากบรษัิทนัน้ตอ้งดแูลใหบ้รษัิท
ย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ
บรษัิทดงักลา่ว ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษัท รวมถึงตอ้งก ากับดแูลใหมี้การจดัเก็บขอ้มลูและการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยใหบ้ริษัท
สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

อนึ่ง บรษัิทไมมี่ขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบรหิารจดัการบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มแตอ่ยา่งใด 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ขอ้มลูภายใน หมายถึง ขอ้มลูที่ยงัไม่ไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชนหรือขอ้มลูที่มีไวใ้ชเ้พ่ือวตัถปุระสงคข์องบรษัิท
อย่างเดียว และไม่ใช่มีไวใ้ชส้ว่นบคุคล รวมถึงขอ้มลูซึ่งบรษัิทเก็บไวไ้ม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ขอ้มลูจากงบการเงินท่ี
ยงัไมไ่ดน้  าสง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะไดม้าซึง่สญัญาทางการคา้ท่ีส  าคญั เป็นตน้ 

บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครือ มีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
น าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตน ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการรกัษาความลบัของขอ้มลูดว้ยการจ ากัด
จ านวนบคุลากรผูเ้ขา้ถึงขอ้มลู และการใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ บรษัิทได้
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ก าหนดขอ้พึงปฏิบตัิไวใ้นจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ก าหนดเป็นวินยั และก าหนดบทลงโทษไวใ้นกฎระเบียบบริษัท
อย่างชดัเจน ซึ่งรวมถึงการใหพ้นกังานแต่ละคนลงนามในสญัญาการปฏิบตัิตามนโยบายรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู
เพ่ือป้องปรามมิใหพ้นักงานน าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือน าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีนโยบายและวิธีการก ากบัดแูลการน าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้เพ่ื อ
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมคู่สมรส บิดา มารดา บตุร พี่นอ้ง ตลอดจนบคุคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ี
ไดร้บัการบอกกล่าวเก่ียวกับขอ้มลูภายในท่ีส าคญั ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทก่อนการเผยแพร่ขอ้มลูภายในท่ีส าคัญ
อย่างนอ้ย 1 เดือน และภายหลงัการเผยแพรข่อ้มลูแลว้ 24 ชั่วโมง โดยหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะแจง้เตือนใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบถงึก าหนดการดงักลา่วลว่งหนา้เป็นระยะ ๆ 

2. ส าหรบัการดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในนัน้ บริษัทมีบุคลากรผูร้บัผิดชอบดูแลงานต่าง ๆ เฉพาะเรื่องและ
เตือนใหผู้ป้ฏิบตัิงานระมดัระวงัการเก็บรกัษาขอ้มลูต่าง ๆ หากจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ จะมีการก าหนดบคุคลเป็น
การเฉพาะเพ่ือท าหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มลูเท่านัน้ 

3. บริษัทมีการสื่อสารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบและถือปฏิบัติแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชีเก่ียวกับหนา้ท่ี
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัย ์ตามมาตรา 59 ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง1 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้มีหนา้ท่ีรายงานการ
ได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์  ตามมาตรา 246 ประกาศท่ีเก่ียวข้อง 2 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและสง่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละ
รายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยบริ ษัทจะจัดท ารายงานการถือหลกัทรพัยข์อง
กรรมการและผูบ้รหิารแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
 

1ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย ์และสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้รหิารแผน ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
2ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2554 เรื่อง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 12 
กนัยายน 2554 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี(Audit Fee) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประกอบดว้ย ค่าสอบบัญชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  การ
ตรวจสอบและสอบทานรายงานการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง   

ในรอบปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีจ านวนรวม 5,050,000 บาท ประกอบดว้ย 
ค่าสอบบญัชีส่วนของบริษัท รวมจ านวน 2,900,000 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท จ านวน 2,150,000 บาท 
จ่ายใหแ้ก่บรษัิท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั   

ค่าบริการอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) 

ในรอบปีบญัชี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับการสอบบญัชีใหแ้ก่
บรษัิท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชี   
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การปฏิบัตติามแนวทางการก ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัท ในปี 2563 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะมีการก ากบัดแูลกิจการและการบริหารจดัการท่ีดี มุ่งเนน้การสรา้งคณุค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย โดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ไดพ้ิจารณา
ความเหมาะสมของการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (CG Code) ของบรษัิทมาปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

(1)  บรษัิทก าหนดนโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไวอ้ยา่งเพียงพอ เหมาะสม และครบถว้น 

(2)  บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา เพ่ือปรบัปรุง/เพิ่มเติมแนวปฏิบตัิท่ีดีบางส่วน เพ่ือสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) ฉบบัปี 2560 

เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน แนวทางการก ากบัดแูลกิจการ
ของบรษัิทตามหลกั CG Code ในหวัขอ้ตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างย่ังยนื 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัททุกคนมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะผูน้  าองคก์ร ปฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยส์จุริต และกรรมการจะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน มีหน่วยงานดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้อยา่งเครง่ครดั 

 บรษัิทมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร และฝ่ายบรหิารออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยเปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารไวใ้นรายงานประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

 คณะกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเรื่องท่ีส  าคญัขององคก์ร อาทิ วตัถปุระสงค์
และเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ กลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน การบรหิารความเสี่ยง แผนธุรกิจทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว เปา้หมายทางการเงิน และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนติดตามดแูลการจดัสรรทรพัยากรและการใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ประเมินผล และดแูลใหมี้การรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

 คณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจด าเนินการของบริษัท เพ่ือใหฝ่้ายบริหารทราบถึงขอบเขตความรบัผิดชอบ
ของตนเอง โดยไดเ้ผยแพร่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบตัิ และมีการติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบตัิ
ตามอ านาจที่ไดร้บัมอบหมาย 

 คณะกรรมการไดร้บัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส  

 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
โดยมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายความยั่งยืน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและ
มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั รวมถงึนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากบัดแูลกิจการ และก ากบัดแูลใหมี้การสื่อสารนโยบาย
ดงักลา่วไปยงัผูบ้รหิาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัทราบ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ รวมถึงมีการติดตามใหมี้
การปฏิบตัิตามนโยบายและมีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการสรา้งผลตอบแทนท่ีดี มีจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมีการส่งเสริมการ
สรา้งนวตักรรมท่ีเพิ่มคณุค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมั่นใจว่า
บรษัิทมีความสามารถในการแข่งขนั สามารถปรบัตวักบัปัจจยัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ  
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หลักปฏิบัต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความย่ังยนื 

 บริษัทไดก้ าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอย่างชัดเจน โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผู้
สื่อสารใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและน าไปพิจารณาจดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายขององคก์ร  

 บริษัทไดส้่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน เพิ่มช่องทางการ
จ าหน่าย วิเคราะหแ์ละพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงการใหบ้ริการผ่านบริษัทย่อย อาทิ Reinsurance System, Accounting 
and Financial System เพ่ือสรา้งความสามารถในการแข่งขนั ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค สรา้งคณุคา่ใหกิ้จการ
และผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนีย้งัมีการส่งเสริมใหมี้การลดตน้ทนุ ลดการใชก้ระดาษเพ่ือลดการ
ท าลายสิ่งแวดลอ้ม เช่น โครงการ Paperless โดยการน าระบบ Workflow เขา้มาช่วยในการท า Quotation ของหน่วยงาน 
Front Office  รวมทัง้การน าระบบ E-Tax invoice  เขา้มาใชใ้นฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 บริษัทใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีดี โดยนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทสะทอ้นหลกัการส าคญั 6 ประการ และคา่นิยมของบรษัิท ทัง้นีส้ามารถอ่านรายละเอียด
หลกัการส าคญัและค่านิยมบรษัิทไดใ้นรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืนบนเว็บไซตบ์รษัิท หวัขอ้ดาวนโ์หลดเอกสารนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์(https://investor-th.thaire.co.th/download.html) 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหมี้การบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไป
อยา่งเหมาะสม และติดตามการด าเนินงานตามกลยทุธแ์ผนงานที่ไดก้  าหนดไว ้ 

หลักปฏบิัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธิผล 

1. โครงสรา้งและบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ 

ประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุที่จ  าเป็นต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท าตารางองค์ประกอบความรูค้วามช านาญของกร รมการ เพ่ือให้มั่นใจว่า
คณะกรรมการโดยรวมท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  สามารถก ากับดูแลให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียได ้

 คณะกรรมการแต่ละท่านลว้นมีประสบการณ์ในการท างานหรือเคยด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงของ
หน่วยงานภาคธุรกิจหรือภาครฐั ประกอบดว้ยผูมี้ความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญดา้นการบรหิาร การประกนัภยั 
การลงทนุ การก ากบัดแูลกิจการ การบรหิารความเสี่ยงและดา้นบญัชีการเงิน ซึ่งท  าใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการของ
บรษัิทในปัจจบุนัมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและครอบคลุมในทกุดา้นอยา่งเหมาะสมครบถว้น  ทัง้นี ้
บริษัทมีหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือใหไ้ด้บุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสม 

 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของบริษัท โดยมีสัดส่วนระหว่าง
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเหมาะสม และมีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และส านกังาน คปภ. 

 ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบอยา่งชดัเจน เพ่ือไมใ่หอ้  านาจหนา้ท่ีอยูท่ี่ใครคนใดคนหนึ่งโดยไมจ่ ากดั  

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ 

https://investor-th.thaire.co.th/download.html
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทนุ และมีคณะกรรมการ
ฝ่ายจดัการ 1 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง โดยก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบไวอ้ย่างชดัเจน ตาม
รายละเอียดหวัขอ้คณะกรรมการชดุย่อย  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดจ้ดัใหมี้การประชมุเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ
สรรหาและแต่งตัง้กรรมการเพ่ือใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคณุสมบตัิและความรูค้วามช านาญท่ีเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้หรือใหค้วามเห็นชอบแลว้แต่กรณีก่อนน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการตอ่ไป 

 กรรมการทกุคนเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ในการรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการเป็นอยา่งดี โดยทกุสิน้
ปี กรรมการทกุคนจะตอ้งรายงานการด ารงต าแหน่งดงักลา่วในแบบแจง้รายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร 
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปีก็จะมีการรายงานใหบ้รษัิททราบดว้ย 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลงานของคณะกรรมการ 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบคุคล โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา และน าผลการประเมินเขา้พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุงการท างานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ซึ่งในการ
ประเมินทัง้ 2 แบบ ไดใ้ชแ้บบประเมินของศูนยพ์ัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประกอบดว้ย 6 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

ทั้งนี ้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับท่ีเห็นดว้ยอย่างมากหรือเห็นว่า
ประเด็นดงักล่าวมีการด าเนินการไดอ้ย่างดีเย่ียม โดยในปี 2563 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินรวมท่ี 3.66 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 4 คะแนน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91.60 และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคลท่ี 3.88 คะแนน 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 97.11 นอกเหนือจากนีค้ณะกรรมการยงัจดัใหมี้การประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการลงทุน ซึ่งผลการ
ประเมินโดยรวมพบว่าคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างครบถว้นสมบูรณแ์ละเป็นไป
ตามกฎบตัร  โดยมีความเหน็เก่ียวกบัประเดน็ต่าง ๆ ท่ีใชป้ระเมินในระดบัท่ีเหน็ดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่อง
นัน้อยา่งดีเย่ียม 

3. การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการไดส้นบัสนนุใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาและปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งขอ้มลูหลกัสตูรการอบรมท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีให้
ทราบเป็นระยะ นอกจากนีย้งัมีการจดัปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ และเพ่ือใหก้รรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้เขา้มาใหม่
สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะท าหนา้ท่ีอธิบายสรุป
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เพ่ือใหก้รรมการไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี เช่น สภาพของธุรกิจ บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษัิท เป็นตน้ 

ซึง่ในปี 2563 มีกรรมการจ านวน 3 ทา่น ท่ีเขา้อบรม/สมัมนา/เป็นวิทยากร หลกัสตูรต่างๆ ดงันี ้
1. นายจรีพนัธ ์อัศวะธนกุล ต าแหน่ง: กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน 

- หลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกันภยัระดบัสงู Super วปส. รุ่นที่ 1/2563  สถาบนัวิทยาการประกันภยัระดบัสูง 
ส านกังาน คปภ. 

2. นายสาระ ล ่าซ า ต าแหน่ง: กรรมการอสิระ 
- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร(วปอ.) รุน่ 2563 
- สมัมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส านกังาน คปภ. 
- บรรยายหวัขอ้ Redesigning business model after global pandemic ในหลกัสตูรสดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยั

ระดบัสงู Super วปส. รุน่ที่ 1/2563  ส  านกังาน คปภ. 
- บรรยายหลกัสตูร Transform Leader to Mitigate VUCA World จดัโดย Muang Thai Acadamy 

3. นายโอฬาร วงศสุ์รพเิชษฐ ์ ต าแหน่ง: กรรมการ  กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร   

 - หลักสูตรสุดยอดผูน้  าวิทยาการประกันภัยระดับสูง  Super วปส. รุ่นที่ 1/2563 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
ส านกังาน คปภ. 

หลักปฏบิัต ิ4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
1. การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูใหมี้ความรู ้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินธุรกิจ บรษัิทไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิท่ี เหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิาร  

2. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทโดยฝ่ายบริหารและพฒันาทุนมนุษยมี์การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ตัง้แต่ระดับ

ผูจ้ดัการแผนกถึงผูบ้ริหารระดบัสงู และมีการก าหนดตวับคุคลท่ีอยู่ในข่ายตามแผนสืบทอดต าแหน่งไวอ้ย่างชดัเจน แผน
ดงักลา่วจะมีการทบทวนทกุปีเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากการสญูเสียบคุลากรและความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิงาน ซึ่งพรอ้ม
รายงานตอ่คณะกรรมการอยูเ่สมอ 

3. การพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน 
คณะกรรมการไดส้นบัสนุนการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและพนักงาน เพ่ือใหผู้บ้ริหารระดบัสงูและพนกังานได้

พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน และเตรียมความพรอ้มเพ่ือความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยจดัใหมี้การฝึกอบรม
และใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้ริหารระดับสูงและพนักงานทัง้ภายนอกและภายในบริษัท เพ่ือเพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ท่ี
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ และเกิดการพฒันาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง โดยฝ่ายบริหารและพฒันาทนุมนษุย์
จะจดัส่งขอ้มลูหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสงูและพนกังานไดท้ราบ
เป็นระยะ ตามรายละเอียดหวัขอ้บคุลากร เปิดเผยไวใ้นหนา้ 56 

4. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดับสูงเป็น

ประจ าในการประชมุครัง้สดุทา้ยของทกุปี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ก าหนด
และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรวมทัง้ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีประเมินโดยประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

5. คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏิบตัิท่ีดี การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ จึงสมควรพิจารณาจดัสรรใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท ภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และบทบาท
การมีสว่นรว่มของกรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นีส้ามารถเปรียบเทียบไดก้บัธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ตัง้แต่ระดบัรองผูอ้  านวยการใหญ่ขึน้ไป ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการจะน าเสนอขออนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอ
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแยกกับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ทุกชุด และส าหรบัค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดับสูงจะน าเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และผูบ้ริหารระดับสูง พิจารณาโดยเปรียบเทียบไดก้ับธุรกิจท่ี
ใกลเ้คียงกัน ในระดับเดียวกัน เหมาะสมกับภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษาบุคลากรท่ีมี
คณุภาพไวไ้ด ้ทัง้นีก้ารพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงูแต่ละราย จะน าผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีและผลการด าเนินงานของบรษัิทมาใชใ้นการก าหนดคา่ตอบแทนดว้ย 

หลักปฏบิัต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผิดชอบ 

1. การสง่เสรมินวตักรรม 

 บริษัทได้มีการน านวัตกรรมมาใช้กับทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
การตลาด ช่องทางการจ าหน่าย กระบวนการท างาน และเทคโนโลยี เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธท่ี์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงู
กวา่เดิม และท าใหบ้รษัิทสามารถรกัษาและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัแบบยั่งยืน  

 การบริหารจัดการองคก์รเพ่ือความยั่งยืน บริษัทใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ทรพัยากรภายในและภายนอกบรษัิท คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ ซึ่ง
ครอบคลมุถึงทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีบริษัทตอ้งใช ้เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รไดอ้ย่าง
ยั่งยืน รวมทัง้ไดก้  าหนดใหมี้การบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และก ากบัดแูลใหมี้นโยบายและ
มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

2. การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
การด าเนินธุรกิจรบัประกันภัยต่อของบริษัทอาจมิไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดลอ้ม อย่างไรก็ตามบริษัท

ยงัคงส่งเสรมิใหก้ารประกอบธุรกิจเป็นไปดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เพ่ือเป็นแนวทางใหบ้รษัิทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัท่ีเป็นไปดว้ยความยั่งยืน ดงันี ้

2.1 การไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน 
บริษัทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่

แข่งขนัทางการคา้ เจา้หนี ้ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชนร์่วมกันอย่างยั่งยืน  
โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวท่ีมีอยู่ตามกฎหมายหรือตามพนัธะขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษัท บริษัทจะไม่กระท า
การใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียเหลา่นัน้ โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน เพื่อให้
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ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ นอกจากนีบ้ริษัทไดก้ าหนดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ไวอ้ย่าง
ชดัเจนในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และไดด้แูลใหม้ั่นใจว่าสิทธิต่าง ๆ เหล่านัน้ ไดร้บัการคุม้ครองและปฏิบตัิ
ดว้ยดี  ในกรณีท่ีผูมี้สว่นไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจากการที่บรษัิทเป็นผูล้ะเมิดจะไดร้บัการชดเชยอยา่งเป็นธรรม ผูท่ี้สนใจ
สามารถอ่านนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน ไดบ้นเว็บไซตบ์ริษัท https://investor-th.thaire.co.th/misc/cg/20200409-thre-
policy-human-right-th.pdf หวัขอ้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.2 การปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่ง ๆ 
บริษัทไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทกุคนไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

แนวปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ 

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ อนัพึงมีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท อาทิ สิทธิในการเขา้
ประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สทิธิในการแสดงความคิดเหน็อยา่งอิสระในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมถงึสทิธิท่ีจะไดร้บั
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ บรษัิทยงัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐาน และดแูลรกัษาสิทธิของผูถื้อ
หุน้อยา่งเครง่ครดัดงันี ้

 สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  าคญัทัง้ขอ้มลูทาง
การเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงินต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทาง    

ตา่ง ๆ เช่น การแจง้ขอ้มลูผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การแจง้ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซตบ์รษัิท 
การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์การจดัท าขอ้มลูเอกสารข่าว การจดัสง่จดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นตน้ 

 สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และ
สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อหุน้พงึไดร้บั ไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิหรอืลดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ผ่าน
ช่องทางท่ีระบุไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัท ซึ่งทกุ ๆ ขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
หรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และแจง้ผลใหท้ราบต่อไป  ซึ่งในปี  2563 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนใด ๆ มายัง
บริษัท โดยมีเพียงการติดต่อกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ผ่านทางโทรศพัทเ์พ่ือสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท
เทา่นัน้ 

แนวปฏิบตัิต่อพนกังาน 

บริษัทด าเนินธุรกิจดา้นประกันภยัต่อและใหบ้ริการอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกันภยั ดว้ยการมุ่งเนน้ท่ี
ลกูคา้เป็นส าคญั ดงันัน้พนกังานจึงเป็นทรพัยากรท่ีส  าคญัยิ่งต่อความส าเรจ็ของธุรกิจ บริษัทมีความประสงคใ์หพ้นกังาน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจในองคก์ร และมีโอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพ จึงไดใ้หค้วามส าคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ดแูลเรื่องผลตอบแทนใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมสามารถเทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมเดียวกัน ดูแลใหพ้นักงานปฏิบตัิงานอย่างมีความสขุ โดยการปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มและอปุกรณ ์เครื่องใชใ้นการท างานใหมี้ความพรอ้ม สะดวก ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ ดแูลสวสัดิการ
ทัง้ดา้นสขุภาพและนนัทนาการตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม สรุปไดด้งันี ้

 ปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนโดยยดึหลกัสทิธิมนษุยชน ศกัดิศ์รีและความเสมอภาคสว่นบคุคล ไมก่ระท าการ
ใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของพนกังาน 
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 มีการคดัสรรบคุลากรทกุระดบัอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปรง่ใส เป็นธรรม โดยค านึงถึง
คณุสมบตัิของแต่ละต าแหน่งงาน คณุวฒุิทางการศึกษา ประสบการณ ์และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นต่อลกัษณะงาน โดย
ไมมี่ขอ้กีดกนัเรื่อง เพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา หรอืสถานะอื่นใดท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน 

 ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีดี มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือพิจารณานโยบายและแผนงานดา้น
ความปลอดภยัในการท างาน สรา้งบรรยากาศในการปฏิบตัิงานของพนกังาน และใหล้กูคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหไ้ดร้บั
ความสะดวกและปลอดภยั ในการติดตอ่กบับรษัิท มีการจดัท าและซกัซอ้มแผนฉกุเฉินกรณีเกิดเหตอุคัคีภยัและภาวะวิกฤต
เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการตรวจสอบปรบัปรุงซ่อมแซมอปุกรณต์่าง  ๆ ใหพ้รอ้มใชง้านตลอดเวลา ซึ่งในปี 
2563 ไม่มีพนกังานเกิดอบุตัิเหตหุรือการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับความ
ปลอดภยัไวเ้ป็นสว่นหนึ่งในจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดว้ย  

 จดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนพนกังานรว่มกบัฝ่ายจดัการในการพิจารณาปรบัปรุง
สวสัดิการดา้นต่าง ๆ และเป็นตวัแทนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนรว่มกบับรษัิท เช่น กิจกรรมวนัปีใหม่ 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

 จัดใหมี้การตรวจสขุภาพพนักงานก่อนเขา้ท างานและมีการตรวจสขุภาพต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีตาม
กลุ่มอาย ุส่งเสริมดา้นสขุภาพของพนกังานโดยจดัใหมี้หอ้งออกก าลงักายท่ีมีมาตรฐาน ความสะดวกสบาย อปุกรณค์รบ
ครนั ตลอดจนสนับสนุนใหพ้นักงานเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้โดยภาคธุรกิจประกันภัย เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการ
ออกก าลงักายและมีโอกาสไดพ้บปะกบับคุลากรในธุรกิจเดียวกนั โดยเช่ือมั่นวา่หากบคุลากรในองคก์รมีสขุภาพท่ีดีจะช่วย
ลดการเจ็บป่วยและเพิ่มประสทิธิภาพการท างานไดใ้นที่สดุ 

 มีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการส าหรบัพนกังาน โดยก าหนดใหอ้ยู่ในระดบั
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และสามารถเทียบเคียงไดก้บัต าแหน่งในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีการน า
ข้อมูลผลการส ารวจเงินเดือนและค่าตอบแทนในธุรกิจประกันภัยและอุตสาหกรรมอ่ืนจากหลายแหล่ง และผลการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของพนกังานแต่ละคนมาใชป้ระกอบการพิจารณา นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ดัใหมี้กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน โดยพนกังานมีสิทธิไดร้บัเงินสมทบและผลประโยชนเ์งินสมทบจากบรษัิท หากท างานครบ
ตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในเง่ือนไขของบริษัท เพ่ือเป็นเงินสะสมส าหรับอนาคตของพนักงาน รายละเอียดจ านวน
คา่ตอบแทนพนกังาน (รวมเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ) ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหนา้ 57 

 มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ
อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในการท างานต่อไป 
ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัว่าบุคลากรคือทรพัยากรท่ีส  าคญัท่ีสดุขององคก์ร พนกังานทกุคนจะไดร้บัการพฒันาตามแผน ตาม
เสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และแผนพฒันาอาชีพของแตล่ะคนท่ีก าหนดไว ้ 

 เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีจ าเป็นอยู่เสมอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Intranet ของบรษัิท 
ประกาศภายใน หรือ อีเมล ์ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการสื่อสารระหว่างองคก์รและพนกังาน อนัจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและ
ความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

 จดัใหมี้การส ารวจความผกูพนัในองคก์รของพนกังานเป็นประจ าทกุปี เพ่ือเป็นการวดัระดบัความผกูพนั
ของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนรว่มงาน และทีมงาน การมีทกัษะการสื่อสารและมนษุยสมัพนัธ ์เพ่ือน า
ผลส ารวจมาพฒันาปรบัปรุงใหพ้นกังานมีแรงจูงใจและทศันคติในการท างานท่ีดี ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลเุป้าหมายและ
ความส าเรจ็ขององคก์ร  
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 เปิดช่องทางใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอขอ้รอ้งเรียน และเรื่องอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน ซึง่ขอ้เสนอตา่ง ๆ จะไดร้บัการพิจารณาอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรม และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายการดแูล
ขอ้รอ้งเรยีน/เบาะแสการกระท าผิด และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

แนวปฏิบตัิต่อลกูคา้ 

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ ควบคู่กบัการรกัษาจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบตัิต่อลกูคา้ อาทิ 
ปฏิบัติกับลูกคา้อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ หาแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพันธ์อันดีและยั่งยืน และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  ดงันี ้

 ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีไม่สมควร เช่น รวมกลุม่กนัก าหนด
ราคาโดยสมยอมรูเ้หน็หรือตกลงแบง่ปันสว่นในงานนัน้ ๆ มาก่อน หรอืใชข้อ้มลูอนัเป็นความลบัของลกูคา้เพ่ือผลประโยชน์
ของบคุคลท่ีสาม เป็นตน้ 

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั ใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพและเช่ือถือได ้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบรษัิท  

 ใหบ้ริการดว้ยความสภุาพอ่อนนอ้ม ส่งเสริมใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีและยั่งยืนระหว่างบริษัทกบัลกูคา้ 
ประกอบดว้ยไมตรีจิต และความพึงพอใจดว้ยกันทุกฝ่าย น ามาซึ่งบริการท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว และตรงความ
ตอ้งการ 

 ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ท่ีตนไดล้ว่งรูม้าเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูท่ีตามปกติวิสยัจะพึง
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้ หรือเป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ี ตามกฎหมาย หรือเป็นการ
เปิดเผยเพ่ือประโยชนต์อ่ธุรกิจประกนัภยัหรอืประชาชนโดยรวม 

 ใหค้  าปรกึษาแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรอืเรื่องที่สามารถท าได ้
 ปรบัปรุงและรกัษาระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัเวลา

และตรงความตอ้งการ มีหน่วยงานท่ีดแูลลกูคา้แต่ละรายอย่างใกลชิ้ด มีการศึกษาวิจยัและรว่มพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการ
ใหบ้ริการท่ีตรงความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนจัดท าบทวิเคราะหว์ิจัย จัดสมัมนา เพ่ือประโยชนใ์นการท าธุรกิ จของ
ลกูคา้และคูค่า้  

แนวปฏิบตัิต่อคูค้า้ คูแ่ข่งทางการคา้ และเจา้หนี ้

บริษัทยึดถือการปฏิบตัิต่อคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หนี ้ตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ท่ีสจุริต เสรี 
และเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย และพันธะกรณีท่ีมีต่อกัน โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ ในจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหท้กุคนยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา โดยคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญาท่ีด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความรบัผิดชอบ มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีความซ่ือสตัยส์จุรติ และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการทจุรติทกุรูปแบบ  

 ปฏิบตัิต่อคู่คา้และคู่สญัญาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตัิและไม่เอารดัเอาเปรียบคู่คา้และ
คูส่ญัญา 

 จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตามการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และมีกระบวนการ
ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุขัน้ตอน 

 ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการบั่นทอนช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางเสื่อมเสีย  โดย
ปราศจากซึง่ขอ้มลูอนัอาจกลา่วอา้งได ้

 ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 
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 ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิของคู่แข่งทางการคา้ หรือ
ผูอ่ื้น 

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาท่ีมีต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตามก าหนดเวลา ทัง้ใน
เรื่องการค า้ประกนั การบริหารเงินทนุ การช าระเงิน และเรื่องอ่ืนใดท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หนี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม
เง่ือนไขของสญัญา ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบพรอ้มเหตุผลและแนวทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แกปั้ญหาดงักลา่ว 

 ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบรษัิท โดยยึด
หลกัสจุริตธรรม ไม่ใหห้รือรบัสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปของขวญัหรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ และจะตอ้งไม่ยอมปฏิบตัิในสิ่งท่ี
อาจจะก่อใหเ้กิดการทจุรติติดสินบน ไม่กระท าการหรือช่วยเหลือหรือสนบัสนนุการกระท าการอนัเป็นความผิดต่อกฎหมาย
และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการกระท าการอนัเก่ียวกบัทรพัยโ์ดยทจุริต หรือการกระท าอนัเป็นภยัต่อเศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมีส่วนในการยกัยา้ยหรือจ าหน่ายทรพัยส์ินท่ีไดม้าเน่ืองจากการกระท าดงักล่าว  
ทัง้นีบ้ริษัทไดส้ื่อสารนโยบายดังกล่าวใหบุ้คคลภายนอก และพนักงานบริษัทไดร้บัทราบและปฏิบตัิตามดว้ย ผูท่ี้สนใจ
รายละเอียดสามารถอา่นไดจ้าก รายงานการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน ปี 2563  หวัขอ้การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  ไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิ  นอกจากนีก้ารน าผลงานหรือขอ้มลูที่เป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีไดร้บัมาหรือท่ีจะน ามาใช ้บรษัิทจะตอ้งมี
การตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจวา่จะไมเ่ป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น 

ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทมีข้อพิพาทซึ่งยังไม่ถึงท่ีสุดกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศแห่งหนึ่งผ่าน
กระบวนการอนญุาโตตลุาการ โดยเกิดจากสญัญาประกนัภยัต่อท่ีไดท้  าขึน้ตัง้แต่ปี 2558 ซึ่งบริษัทไดร้บัช าระค่าสินไหม
ทดแทนตามเง่ือนไขในสญัญาตามปกติเรื่อยมา จนในปี 2563 บริษัทรบัประกนัภัยต่อผิดนดัช าระหนี ้บริษัทจึงไดต้ิดตาม
ทวงถามมาโดยตลอด แต่บริษัทรับประกันภัยต่อยังคงเพิกเฉย บริษัทจึงได้ย่ืนค าเสนอข้อพิพาทตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการ โดยจากขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทจะมีสิทธิไดร้บัเงินตามสญัญาประกนัภยัต่อจ านวนรวม 
140 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบีย้)  แต่แทนท่ีจะช าระเงินคืน บรษัิทรบัประกนัภยัต่อกลบัย่ืนค าเสนอขอ้พิพาทแยง้โดยอา้งว่า
ตนมีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัต่อและเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทชดใชเ้งินจ านวนรวมประมาณ 745 ลา้นบาท (พรอ้มดอกเบีย้
นบัจากวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563)  

ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทไดพ้ิจารณาขอ้กล่าวอา้งทัง้หมดของบริษัทรบัประกันภัยต่อรายดังกล่าวและ
เอกสารหลกัฐานของบริษัทตลอดจนไดเ้ปรียบเทียบวิธีปฏิบตัิทางการคา้ระหว่างบริษัทกบัผูร้บัประกนัภยัต่อรายอ่ืนๆ ใน
การท าสญัญาประกนัภยัต่อ  ประกอบกบัความเหน็ของท่ีปรกึษากฎหมายภายนอกของบรษัิทแลว้ บริษัทมีเหตผุลเช่ือไดว้่า
บริษัทรบัประกนัภยัต่อไม่มีสิทธิบอกลา้งสญัญาประกนัภยัต่อ ดว้ยเหตุนี ้บริษัทจึงเช่ือมั่นว่าทัง้ขอ้กล่าวอา้งและจ านวน
ค่าเสียหายท่ีเรียกรอ้งมานั้นไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายเพียงพอท่ีจะรับฟังได้ และบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมี
สาระส าคญัที่เกิดจากขอ้กลา่วอา้งดงักลา่ว 

แนวปฏิบตัิต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เป็นพลเมืองท่ีดีท่ีท  าประโยชนใ์หแ้ก่ชมุชน สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบตัิไวใ้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหท้กุคนยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิใน
สว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม สง่เสรมิการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

 สนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม การพัฒนาชุมชน และด าเนิน
ธุรกิจไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งในปี 2563 บรษัิทไดส้รา้งประโยชนต์่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
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ดงันี ้ (1) ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มโดยรอบสถานท่ีท างานใหน้่าอยู่ (2) ใหก้ารสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กในชนบทท่ี
หา่งไกลในจงัหวดัสกลนครและมกุดาหาร (3) บรจิาคอปุกรณจ์ราจรใหแ้ก่ สน.สทุธิสาร เพ่ือน ามาใชบ้รเิวณชมุชนโดยรอบ
บริษัท และ (4) ลดการใชพ้ลงังานลง โดยเป็นการรว่มมือกนัของทกุคนในองคก์รในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย  

 บรษัิทมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูมี้สว่น
ไดเ้สียทกุฝ่าย ในกระบวนการด าเนินงานหลกัของบรษัิท โดยบรษัิทมีการประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานในประเด็น
ตา่ง ๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และก าหนดประเดน็ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั หรือมี
อิทธิพลต่อการพิจารณาตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือระบุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และสามารถเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานเฉพาะเรื่องที่ส  าคญัตอ่กิจการและผูมี้สว่นไดเ้สีย  
บรษัิทมีการใหค้วามรูแ้ละอบรมพนกังาน ในเรื่องการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สนบัสนนุใหพ้นกังานทกุ
คนใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ เช่น ลดจ านวนการใชก้ระดาษลงโดยการน าเทคโนโลยีมาใชใ้น
การจดัเก็บขอ้มลู ใชก้ระดาษใหเ้ป็นประโยชนท์ัง้สองหนา้ ใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟา้แบบประหยดัพลงังาน ก าหนดเปิด-ปิด
เครื่องปรบัอากาศเป็นเวลา ปิดเครื่องปรบัอากาศและไฟแสงสว่างในช่วงพกักลางวนัหรอืช่วงที่ไมไ่ดใ้ชง้าน เพ่ือลดการใช้
พลงังานลง น าสิ่งของใชแ้ลว้มาปรบัปรุงใชอี้ก เป็นตน้ จดัสถานที่ท  างาน ใหอ้ยูใ่นสภาพที่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย และถกู
สขุลกัษณะ ตามมาตรฐานความปลอดภยั เพ่ือความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 

   บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของชมุชนและสงัคม โดยมองว่าบริษัทคือส่วนหนึ่งของสงัคมไทย จึง
ถือเป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตอ้งเข้ามีส่วนร่วมใหก้ารสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์ลกัในการจัดตัง้บริษัทท่ีจะด าเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม ผูท่ี้สนใจรายละเอียดสามารถอ่านไดจ้าก รายงานการพฒันาเพ่ือความยั่งยืน ปี 2563  หวัขอ้กิจกรรมเพ่ือ
ประโยชนต์อ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

แนวปฏิบตัิต่อองคก์รก ากบัดแูลและหน่วยงานของรฐั 

บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยทกุองคก์รท่ีก ากบัดแูล
และหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหค้วามรว่มมือและประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
รวมถึงเรื่องการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่ว มปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) ตัง้แต่ปี 
2561 ซึ่งใบรบัรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีคณะกรรมการ  CAC มีมติใหก้ารรบัรอง  และบริษัทจะด าเนินการต่อ
อายกุารเป็นสมาชิกในปี 2564 ตอ่ไป 

หลักปฏิบัต ิ6 ดูแลให้มกีารบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

1. การบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 
 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือช่วยใหบ้ริษัท

สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์รได ้และช่วยใหผ้ลการด าเนินงานของบรษัิทเป็นไปตามเปา้หมาย
ท่ีก าหนดไว ้สามารถรกัษาความมั่นคงทางการเงิน ความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน ป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย และ
เติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน 

 บริษัทใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงซึ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากเหตกุารณค์วามสญูเสียท่ีเกิดขึน้
และปรบัปรุงมาตรการบริหารความเสี่ยงและดชันีชีว้ัดความเสี่ยงใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ี
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เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดของความเสี่ยง เพ่ือจดัล าดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการกบัความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและอนมุตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
เปา้หมายหลกั กลยทุธ ์และความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้รวมถงึทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ โดยบริษัทไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท าหนา้ท่ีในการติดตามผลการด าเนินงานตามความเสี่ยง
ของบรษัิทและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุไตรมาส  

 บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของระบบควบคมุภายใน โดยจดัใหมี้ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพทั่ว
ทัง้องคก์ร เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน ป้องกนัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ส่งเสริมและปลกูฝังใหพ้นักงาน
ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท และไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ท าหนา้ท่ีดแูลใหก้าร
ประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

2. การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีน 
บริษัทจดัใหมี้ช่องทางรอ้งเรียน/แจง้เบาะแสการกระท าผิดท่ีปลอดภยัและเขา้ถึงไดส้ะดวก และมีกระบวนการจดัการ

ขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหพ้นักงาน บุคคลภายนอก หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถรอ้งเรียนถึงความเสียหายท่ีตนไดร้บั หรือแสดงขอ้
กงัวล/รายงานสถานการณท่ี์มีขอ้สงสยั ตลอดจนแจง้เบาะแสการกระท าผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท รวมถึงสามารถขอค าแนะน า
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรยิธรรมทางธุรกิจและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มลูท่ีไดร้บัแจง้ถือเป็นความลบั ผูใ้หข้อ้มลูและผูท่ี้ให้
ความรว่มมือแก่บริษัทในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดร้บัการคุม้ครอง ไม่ถกูลงโทษและไม่ไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการ
รอ้งเรียนหรือการแจง้เบาะแส ทัง้นี ้บริษัทไดมี้การสื่อสารนโยบายฯ ดงักล่าวใหพ้นักงานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบเพ่ือ
ยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ ผูท่ี้สนใจสามารถอ่านนโยบายการดแูลขอ้รอ้งเรียน/เบาะแสของการกระท าผิด และการคุม้ครองผูใ้ห้
ข้อมูล ได้บนเว็บไซต์บริษัท https://investor-th.thaire.co.th/misc/cg/20200409-thre-policy-complaint-th.pdf หัวข้อ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

หลักปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

1. การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ 

บริษัทใหค้วามส าคัญกับการรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคัญ ซึ่ง
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั โดยมีการเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด
อยา่งเครง่ครดั บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพ่ือแสดงถงึการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

 บรษัิทไดจ้ดัท าและจดัใหมี้การสื่อสารและเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการ
ทจุรติ นโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการ ไว้บน Intranet 
และเว็บไซตบ์ริษัท (https://investor-th.thaire.co.th/cg_principle.html) เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัทราบ และยดึถือปฏิบตัิ โดยมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี 

 เปิดเผยขอ้มลูบริษัทซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของงบการเงินนัน้ จะตอ้งผ่านการสอบทาน/ตรวจทานจากผูส้อบบญัชีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส  านักงาน ก.ล.ต. ผูถื้อหุน้ นักลงทุน และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

 เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ที่จ  าเป็นไวบ้นเว็บไซตบ์รษัิท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อาทิ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบรษัิท รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ขอ้มลูเอกสารข่าวและกิจกรรมทางธุรกิจท่ีส  าคญั ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์

https://investor-th.thaire.co.th/misc/cg/20200409-thre-policy-complaint-th.pdf
https://investor-th.thaire.co.th/cg_principle.html
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หลกัทรพัย ์และผูท่ี้สนใจทั่วไป เปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการ
ประชุมและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้
โครงสรา้งคณะกรรมการ  

 จดัใหมี้รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
 เปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจ านวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการในบริษัทย่อย ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
คณะกรรมการ  

 มีขอ้ก าหนดใหมี้การรายงานการซือ้ขาย/การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร โดยใหเ้ลขานกุาร
บรษัิทเป็นผูร้วบรวมสรุปขอ้มลูแลว้แจง้ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 เ ปิ ด เผยกรอบนโยบายหลักธ ร รมาภิ บ าลการลงทุน  (Investment Governance Code: I Code)                       
และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของปี  2563 ผ่ านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท  (https://investor- 
th.thaire.co.th/cg_principle.html)  

2. ขอ้มลูนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบรหิารความสมัพนัธก์บันกัลงทนุ ซึ่งจะมุ่งเนน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ 
ซ่ือสตัยส์ุจริต โดยใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ และเช่ือถือได ้เพ่ือใหน้ักลงทุน นักวิเคราะห ์และผูท่ี้ สนใจ ไดร้บัขอ้มูลท่ี
ถกูตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น โปรง่ใส และเท่าเทียมกนั  โดยบรษัิทไดม้อบหมายให ้นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์ กรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนายพีรวสั ภู่นาค เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” โดยสามารถติดต่อผูร้บัผิดชอบ
ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02-660-6111 หรอื E-mail address: ir@thaire.co.th ส าหรบักิจกรรมในปี 2563 มีการพบปะให้
ขอ้มลูกบัสื่อมวลชน นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุและผูจ้ดัการกองทนุรวม 15 ครัง้ 

3. การรายงานการมีสว่นไดเ้สีย 

บรษัิทมีขอ้ก าหนดและวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งท่ี
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิ โดยรายงานดงักล่าวจะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของบรษัิท ดงันี ้

 บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทก าหนดขึน้เป็นประจ าทกุปี และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูระหว่างปีใหก้รรมการ
และผูบ้ริหารรายงานดว้ย ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการท าธุรกรรมของบริษัทตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการ
ตดัสินใจท าธุรกรรมดงักลา่ว และใหก้ารท าธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั
ของบรษัิท 

 บริษัทมีนโยบายเรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทและวิธีการรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์เพ่ือให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีเขา้ถึงและสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูยึดถือปฏิบตัิ และก าหนดใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. 
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หลักปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารกับผู้ถอืหุ้น 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ในเรื่องตา่ง ๆ  

บรษัิทใหค้วามส าคญัและปฏิบตัิโดยค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้อนัพงึมีพึงไดท้ัง้ในฐานะผูล้งทนุในหลกัทรพัยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษัท โดยส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสใชส้ิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายท่ีผูถื้อหุน้พึงไดร้บั เช่น สิทธิในการ
ซือ้ขายหรือโอนหุน้ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้ับส่วนแบ่งในก าไรของบรษัิท สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการ
ออกเสียงในท่ีประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในการตดัสินใจในเรื่องส าคญั เช่น การแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี การแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนงัสือบรคิณหส์นธิ เป็นตน้  

นอกจากนี ้บรษัิทไดค้  านึงถงึสิทธิของผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่ว เช่น สิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร
ท่ีส  าคญัอย่างเพียงพอและทนัเวลาผ่านเว็บไซตบ์รษัิท สิทธิในการติดต่อคณะกรรมการบรษัิทผ่านช่องทางท่ีบรษัิทก าหนด
ไว ้เป็นตน้ 

บริษัทไดมี้การสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  าคญั และการเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ไวอ้ย่างชัดเจน ผ่านรายงานประจ าปีและเว็บไซตบ์ริษัท เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่ามีโครงสรา้งการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสรา้งความ
เติบโตอยา่งยั่งยืน 

2. การประชมุผูถื้อหุน้ 

บรษัิทก าหนดใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าทกุปี โดยจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาเรื่องท่ีอาจกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
ซึง่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทสามารถเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป  

เน่ืองจากตน้ปี 2563 มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ขยายเป็นวงกวา้งและมีอตัราผู้
ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีรวมถึงประกาศของ
กรุงเทพมหานครเรื่องการปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว และขอความรว่มมือใหพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นในการจดักิจกรรมท่ี
มีลกัษณะของการรวมกลุ่มคนจ านวนมากเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาด  ดงันัน้เพ่ือใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงาน
ภาครฐัในการปฏิบตัิตนตามแนวทางขา้งตน้อย่างเครง่ครดั  และถือเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและความ
ยั่งยืนขององคก์ร บรษัิทจงึเลื่อนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายนไปเป็นเดือนกรกฎาคม  

โดยในปี 2563 บริษัทจดัประชุมผูถื้อหุน้จ านวน 1 ครัง้ เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 27 จดัขึน้ในวนัท่ี 7 
กรกฎาคม 2563  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 54.54 และเน่ืองจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล พรอ้มจดัใหมี้การถ่ายทอดสดการประชมุเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองไดช้มและถามค าถามไดเ้ช่นกนั  ซึ่งในการประชมุดงักลา่วประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้รว่มการประชมุ  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บริษัทไดมี้แนวปฏิบตัิท่ีดี สอดคลอ้งกับโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ดงันี ้
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2.1 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษัท 
และเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2563 เป็นการลว่งหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ผ่านทางไปรษณียอ์ิเลค็ทรอนิกส ์(“E-
mail”) หรือสง่จดหมายมาถึงเลขานกุารบรษัิทโดยตรง ผลปรากฏว่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่วไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
วาระการประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบรษัิทมายงัคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  

 มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบ
ฉนัทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด ประกอบดว้ยหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้
ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้) เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั
ก่อนวนัประชมุ ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ล่วงหนา้ 
32 วนัก่อนวนัประชมุ 

 สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถมาประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรอืกรรมการอิสระเขา้
ประชมุและลงมติแทนโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได ้ทัง้นีบ้ริษัทได้
เผยแพรแ่บบมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนต่าง ๆ ไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษัิท ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 93 ราย เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 42 
ราย และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุแทนจ านวน 51 ราย  

 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวนั เวลา และสถานท่ีจัดประชุมอย่างชัดเจน 
พรอ้มทัง้รายละเอียดวาระการประชมุ วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ความคิดเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุครัง้ท่ี
ผ่านมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด พรอ้มระบุวิธีการมอบฉันทะไวอ้ย่างชดัเจน
และไม่ยากต่อการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ รายช่ือของกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเ้ขา้
ประชุมแทนได ้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวันประชุม รวมถึงขอ้บังคับบริษัทเก่ียวกับการ
ประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน และเอกสารประกอบการประชมุอ่ืน ๆ เพ่ือรกัษาสิทธิในการเขา้ประชมุของผู้
ถือหุน้  โดยบริษัทไดท้  าการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูท่ีเพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น และมีโอกาสไดศ้ึกษาวาระการประชุม
ลว่งหนา้ พรอ้มทัง้มีการประกาศลงหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 3 วนั เพ่ือเป็นการบอกกลา่วการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม  ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 15 วันเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ยังเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คือไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกประเภท ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนัก
ลงทนุสถาบนัไดเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทมี
การจดัวนั เวลา และสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การเดินทางของผูถื้อหุน้ มีการส่งหนังสือมอบฉันทะ ประกอบดว้ยหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกประเภทท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดม้อบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วม



  

 

การก ากับดูแลกจิการ 

84 
 

ประชมุแทน นอกจากนี ้บรษัิทไดต้ิดต่อนกัลงทนุสถาบนั อาทิ บรษัิทจดัการกองทนุ หรือ Custodian เพ่ือเชิญสง่ตวัแทนเขา้
รว่มประชมุ และอ านวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 

2.2    การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 บริษัทจ าเป็นตอ้งจดัสถานท่ีประชมุใหมี้ระยะห่าง ซึ่งท าใหจ้  านวนท่ีนั่งใน
หอ้งประชุมมีจ านวนจ ากัด บริษัทจึงไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใหมี้ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ VDO 
Conference ใหส้  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคจ์ะเดินทางมารว่มประชมุ โดยบริษัทใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคม์าก่อนวนั
จดัประชมุผูถื้อหุน้ 

 อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน มีการจัดเจา้หนา้ท่ีตอ้นรบั เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร และมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์คอมพิวเตอรท่ี์เพียงพอต่อการลงทะเบียน การด าเนินการประชุม ตลอดจนการนับคะแนนใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถงึการจดัใหมี้ลา่มแปลภาษาองักฤษแก่นกัลงทนุชาวตา่งชาติท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ย 

 จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องลงทะเบียนเพ่ือกรอก
แบบสอบถามผา่นระบบคดักรองและวดัอณุหภมูิรา่งกาย เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

 บรษัิทเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุก่อนเวลาเริ่มประชมุ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยบรษัิทไม่
ท  าการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะจ ากดัสิทธิ ในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดต้ลอด
ระยะเวลาการประชมุ 

 น าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและการนบัคะแนน เพ่ือความถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็ 

 ก่อนเริม่ประชมุ เลขานกุารบรษัิทไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมาย
ท่ีท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง แจง้จ านวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง
และของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ชีแ้จงถงึวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงใน
ทกุวาระ มีการแยกบตัรลงคะแนนเสียงระหวา่งวาระการแตง่ตัง้กรรมการและวาระอ่ืน โดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้
ร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนเองถืออยู่ หุน้สามญัหนึ่งหุน้เท่ากับหนึ่งเสียง  บริษัทมีหุน้
สามญัเพียงประเภทเดียว ไมมี่หุน้บรุมิสิทธิและหลกัทรพัยป์ระเภทอ่ืน 

 จดัใหมี้ท่ีปรกึษากฎหมายของบรษัิทท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง (Inspector) ซึ่ง
เป็นคนกลางเพ่ือดแูลใหก้ารลงทะเบียน การประชมุผูถื้อหุน้ การนบัคะแนน เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษัิทในทกุขัน้ตอน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียง 

 ด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุ โดยไม่มีนโยบายเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญั
โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ ในการประชมุประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละวาระไดอ้ย่างเต็มท่ี และมีการชีแ้จงตอบค าถามในทกุประเด็นจนเป็นท่ีพอใจ โดยในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ท่ีผ่านมา 
มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบ
บญัชี และท่ีปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มประชมุเพ่ือรว่มชีแ้จงตอบค าถามของผูถื้อหุน้ 

 ด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และจดัท าบตัรลงคะแนนแยกตามเรื่อง และส าหรบั
การเลือกตั้งกรรมการ มีการจัดท าบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามท่ี
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เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วในหอ้งประชมุ เพ่ือน าผลคะแนนมารวมค านวณกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้ง
ไวล้ว่งหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติของคะแนนเสียงในหอ้งประชมุในท่ีสดุ 

 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุภายหลงัเปิดการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยงัไมไ่ดล้งมติ 

2.3    การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้หลงัวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 เปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการออกเสียงลงคะแนนภายในวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึ่งในการประชมุผูถื้อหุน้ปี 2563 บรษัิทไดเ้ปิดเผยมติ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการออกเสียงลงคะแนนภายในวนัท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้  

 จดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีมีสาระส าคญัครบถว้น อาทิ ค  าชีแ้จง ค าถาม ขอ้คิดเห็น วิธีการลงคะแนน 
ผลการลงมติ เป็นตน้ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้
เสร็จภายใน 14 วัน หลังวันประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรผ่่านเว็บไซตบ์ริษัทเพ่ือให้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและผูถื้อ
หุน้ท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุสามารถเขา้ไปดรูายงานดงักลา่วไดด้ว้ย 

 มีการบนัทึกภาพการประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุหรือผูถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถดไูดผ้่าน
ทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทท่ี www.thaire.co.th 

3. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

ถือหุน้ทกุกลุม่ทกุราย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั และนกัลงทนุตา่งชาติ ต่าง
ไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และปกปอ้งสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ  โดยบรษัิทไดย้ดึถือตามแนวปฏิบตัิท่ี
ดี ดงันี ้

 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมค่  านงึถงึสดัสว่นการถือหุน้และระยะเวลาการถือหุน้ ในการ
ท่ีจะเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยบริษัทไดแ้จง้สารสนเทศผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและก าหนดขัน้ตอนปฏิบตัิท่ีชดัเจนบนเวบ็ไซตบ์รษัิท ซึง่ในการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมา ไดก้  าหนดไวต้ัง้แต่วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 จนถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเวลากวา่ 3 
เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี ผ่านทางไปรษณียอ์ิเลค็ทรอนิกส ์(“E-mail“) หรอืสง่จดหมายมาถึงเลขานกุารบรษัิทโดยตรง 
เพ่ือรวบรวมน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาต่อไป หาก
คณะกรรมการมีมติไม่รบัเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ือใหบ้รรจเุป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ นอกจากนี ้บรษัิทยงัใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปีเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เพิ่มเติมโดยตรงต่อท่ีประชมุ ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมาไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นว่า
เหมาะสมเพ่ือเขา้รว่มการคดัเลือกเป็นกรรมการหรอืเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิกส ์(“E-mail“) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการบริษัทก่อนวันประชุม เพ่ือรวบรวมตอบในท่ีประชุม ซึ่งในปี 
2563 ท่ีผ่านมา ไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดสง่ค าถาม ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะลว่งหนา้ผา่นช่องทางดงักลา่ว 

http://www.thaire.co.th/
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 เพ่ือรกัษาผลประโยชนแ์ละอ านวยความสะดวกในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ บรษัิทไดจ้ดัท าหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนขอ้มูลบนเว็บไซตบ์ริษัท ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมถงึจดัใหมี้พนกังานท่ีมีความรูภ้าษาองักฤษคอยเป็นลา่มแก่ผูถื้อหุน้ชาวตา่งชาติท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ย 

 ด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามวาระการประชมุท่ีได้แจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และไดป้ฏิบตัิตามนโยบาย 
โดยไมมี่การเพิ่มวาระการประชมุในท่ีประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

 ผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนั
ผ่านเว็บไซตบ์รษัิท รวมทัง้ผ่านช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานนกั
ลงทนุสมัพนัธ ์

 ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตาม
รายละเอียดไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน มีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้รหิาร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยก าหนดไมใ่หก้รรมการหรือผูบ้รหิารท่ีมีสว่นไดเ้สียหรอืมีสว่นเก่ียวขอ้งเขา้รว่ม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้ิดตามผลการปฏิบตัิและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในทกุไตรมาส 

หลักปฏิบัตทิีบ่ริษัทยังไม่สามารถน ามาปรับใช้ในองคก์รได้ 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับหลกัการก ากับดแูลกิจการ โดยน าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหเ้กิดการสรา้ง
คุณค่าอย่างยั่งยืน และเพ่ือยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ และใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโป ร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตามปี 2563 มีเรื่องท่ีบริษัทยงัไม่ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 และ CG Code ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
แนวปฏิบัติของบริษัท : ปัจจุบันประธานกรรมการของบริษัทไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากบริษัท
จ าเป็นตอ้งอาศัยบุคคลท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยท่ีเป็นธุรกิจหลกั ซึ่ง
จ าเป็นต่อการตัดสินใจเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ใหส้ามาร ถ
บรรลผุลส าเรจ็ไดต้ามเปา้หมายและเติบโตอยา่งยั่งยืน  

2.  ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบรษัิทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหน่ง 
แนวปฏิบตัิของบรษัิท : บรษัิทไมมี่การก าหนดนโยบายดงักลา่ว เน่ืองจากบรษัิทจ าเป็นตอ้งมีกรรมการท่ีเป็น
ผู้มีความรูค้วามเช่ียวชาญด้านการประกันภัยท่ีมีอยู่ อย่างจ ากัด กรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางธุรกิจและความเช่ียวชาญในสาขาท่ีจ าเป็น ซึ่งจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งไม่ไดมี้ผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

3. ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบรษัิทอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
แนวปฏิบตัิของบรษัิท : บรษัิทไมมี่การก าหนดนโยบายดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ
บริษัทมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณใ์นธุรกิจประกนัภยั และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ดว้ยความรบัผิดชอบ  
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4.  ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
แนวปฏิบัติของบริษัท : บริษัทไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งนานท่ีสุดของกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยไว้ เน่ืองจากบริษัทจ าเป็นตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นผู้มีความรูค้วาม
เช่ียวชาญดา้นประกนัภยัท่ีมีอยูจ่  านวนจ ากดั อย่างไรก็ตามคณะกรรมการของบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เหน็ว่า
กรรมการอิสระของบรษัิทยงัคงปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

5.  มีบรษัิทท่ีปรกึษาหรอืฐานขอ้มลูกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ 
แนวปฏิบตัิของบรษัิท : บรษัิทมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจและกลยทุธข์องบรษัิท จึงไดก้  าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ใหมี้ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ และมี
นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ทัง้ทางดา้นทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ความรูค้วามสามารถ รวมถึงประสบการณก์ารท างานประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดตัว
บคุคลท่ีมีความเหมาะสม ทัง้ดา้นประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท เขา้มา
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจัดท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

6. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต  ่า ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ
วา่ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แนวปฏิบตัิของบริษัท : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 80 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ท่ี 25 ก าหนดว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ ซึ่งในปี 2563 การประชมุคณะกรรมการของบรษัิททกุครัง้มี
องคป์ระชมุครบตามกฎหมาย โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดจะไมร่ว่มพิจารณาและลงคะแนนเสียง
ในเรื่องนัน้ ๆ  

7.  จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
แนวปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือ
ประโยชนส์ูงสุดของบริษัท พรอ้มส่งเสริมความเป็นธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินกิจการ จึงได้
ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ นโยบายการดแูลขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส
การกระท าผิด และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการ 
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเครง่ครดั  

8. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 
แนวปฏิบตัิของบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ 
อยา่งไรก็ตาม กรรมการทกุคนมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณใ์นการท าหนา้ท่ี อีกทัง้ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ี
ดว้ยความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย ์สจุรติ มีความเป็นกลาง และจะไมอ่อกเสียงลงมติในวาระที่ตนมีสว่นไดเ้สีย 
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นโยบายภาพรวม 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมตระหนักและให้
ควำมส ำคญัถึงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่ดี สรำ้งคณุค่ำแก่ธุรกิจประกันภยั 
ควบคูไ่ปกบักำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน เพื่อเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงทำงสงัคม อนั
จะน ำไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนขององคก์รสบืไป โดยมีนโยบำยควำมยั่งยืน ดงันี ้ 

1. ด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ค ำนงึถงึผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

2. ก ำหนดกลยุทธแ์ละรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน โดยค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ ปัจจยั
กำรเปลี่ยนแปลง โอกำส และควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย
หลกัขององคก์ร รวมทัง้ปัจจยัตำ่ง ๆ ที่อำจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

3. ส่งเสริมกำรสรำ้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อก่อให้เกิดมูลค่ำทำงธุรกิจ สรำ้ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในระยะยำว เพื่อน ำไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน 

4. ติดตำมดูแลกำรจัดสรรทรพัยำกรและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อกำรใชท้รพัยำกร กำรพฒันำทรพัยำกำรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภำยในและภำยนอกอยูเ่สมอ 

5. เปิดเผยขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยั่งยืน ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและไม่ใช่ขอ้มลูทำงกำรเงินที่มีควำม
นำ่เช่ือถือ โปรง่ใส เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง 

พนัธสญัญำดำ้นควำมยั่งยืน ขององคก์ร คือ กำรเสริมสรำ้งควำมมั่นคงทำงสงัคม เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกิจ
อยำ่งยั่งยืน 

 เสริมสรำ้งควำมมั่นคงใหภ้ำคธุรกิจประกันภัยและประชำชน ศึกษำควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและร่วม
พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรดงักลำ่ว เพื่อให้บริษัทประกนัภยัสำมำรถขำย
ผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองกลุม่ผูบ้ริโภคไดอ้ย่ำงเหมำะสม สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนรว่มกนักบัลกูคำ้บริษัท
ประกนัภยั ผำ่นผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษัิทท่ีครบวงจร  

 เสริมสรำ้งควำมมั่นคงให้ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุน้ พนักงำน ตลอดจนผูม้ีส่วนเก่ียวข้องกับบริ ษัทและธุรกิจ
ประกนัภยัทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม น ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชก้บัทกุหน่วยงำนในองคก์ร เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินธุรกิจขององคก์รเกิดผลลพัธ์ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึน้ และท ำใหบ้ริษัทพัฒนำและ
เติบโตไดอ้ยำ่งยั่งยืน 

 

 

14 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 เสริมสรำ้งควำมมั่นคงใหส้งัคมและสิ่งแวดลอ้ม ด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ค  ำนึงถึง
ผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในทกุกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ 

การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

ในปี 2563 บรษัิทมุ่งเนน้กำรพฒันำตลำดรว่มกบัคู่คำ้ โดยเนน้กำรพฒันำและน ำเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัหรือ
ช่องทำงกำรขำยใหมท่ี่บริษัทเป็นผูค้ิดคน้และพฒันำขึน้มำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค พรอ้มกำรขยำยงำน
ไปสู่ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ดว้ยควำมร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันภัยต่อและบริษัท
ประกันภยั เพื่อเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรรบัประกันภัยและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกับกำรประกันภยั บริษัทได้
ส่งเสริมกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชก้ับทุกหน่วยงำนภำยในองคก์ร ทัง้ดำ้นกำรพัฒนำผลิตภณัฑป์ระกันภัย 
กำรตลำด ช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย กระบวนกำรท ำงำน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจขององคก์รเกิดผลลพัธท์ี่มีประสิทธิภำพและ
ประสทิธิผลมำกขึน้ และท ำใหบ้รษัิทพฒันำและเติบโตไดอ้ยำ่งยั่งยืน  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำเพื่อควำมยั่งยืน เพื่อสื่อสำรใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุ
ฝ่ำยทรำบถึงควำมมุง่มั่นและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ผูท้ี่สนใจสำมำรถอำ่นรำยละเอียดไดใ้นรำยงำนกำรพฒันำ
เพื่อควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2563 ไดบ้นเว็บไซตบ์รษัิท https://investor-th.thaire.co.th/download.html 

การด าเนินธุรกิจทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

กำรด ำเนินธุรกิจรบัประกนัภยัต่อของบริษัทอำจมิไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดลอ้ม อย่ำงไรก็ตำมบริษัท
ยงัคงสง่เสริมใหก้ำรประกอบธุรกิจเป็นไปดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไมล่ะเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
เพื่อเป็นแนวทำงใหบ้รษัิทสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัที่เป็นไปดว้ยควำมยั่งยืน 

กิจกรรมเพือ่ประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษัิทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมองวำ่บรษัิทคือสว่นหนึง่ของ
สงัคมไทย ซึง่เป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัทที่ตอ้งเขำ้มีสว่นรว่มใหก้ำรสนบัสนนุและด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม
และกำรพฒันำชุมชน ผูท้ี่สนใจสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดไดใ้นรำยงำนกำรพฒันำเพื่อควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2563 ไดท้ำง
เว็บไซตบ์รษัิท https://investor-th.thaire.co.th/download.html 

การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

บริษัทมีนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตและหำ้มจ่ำยสนิบนเพื่อประโยชนท์ำงธุรกิจ โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็นขอ้พึงปฏิบตัิ
เก่ียวกบัลกูคำ้ คูแ่ขง่ขนั และรฐั ในจรยิธรรมทำงธุรกิจ มำตัง้แตปี่ 2543 ส ำหรบัรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนเพื่อปอ้งกนักำร
ทจุริตคอรร์ปัชั่น ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริตของบริษัท ปี 2563 สำมำรถอ่ำนไดใ้นรำยงำนกำรพฒันำเพื่อควำม
ยั่งยืน ประจ ำปี 2563 ผูท้ี่สนใจสำมำรถดำวนโ์หลดรำยงำนทำงเว็บไซต ์https://investor-th.thaire.co.th/download.html 

แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุภำคสว่น  ในกระบวนกำรด ำเนินงำนหลกัของบรษัิทใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 
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รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวขอ้ง  (เก่ียวขอ้งกันโดยการถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุน้และ /หรือมี
กรรมการร่วมกัน) และระหว่างบริษัทกับบริษัทในกลุ่มเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นอันเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติเทา่นัน้ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงรว่มกนั มีการดแูลใหม้ีการด าเนินการดว้ยความสจุรติ อย่างมีเหตุมีผลเป็น
อิสระโดยมีราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก มีการจดัท ารายงานสรุปธุรกรรมเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อสอบทานและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ าในทุกไตรมาส  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้
ความเห็นไวเ้ป็นสว่นหนึ่งในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่น าเสนอในรายงานประจ าปี 2563 ว่า การท าธุรกรรม
กบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนันัน้ ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ยตุิธรรม ไม่มีขอ้บ่งชีห้รือขอ้สงัเกตอื่นใดที่ผิดปกติ รายการ
ระหวา่งกนัท่ีส  าคญัสามารถสรุปได ้ดงันี ้

การประกันภัยต่อ                  
      
     (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

บริษัททีเ่ก่ียวขอ้ง 
เบีย้ประกันภยัตอ่รับ เบีย้ประกันภยัตอ่ช่วง ลูกหนี้ (เจา้หนี)้ สุทธิ 

เงนิวาง (เงนิถือ) 
จากการประกันภัย รายชื่อกรรมการร่วม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั    10.57  10.01 8.69 - 0.02 0.05 1.34 2.15 1.64 1.84 0.84 (0.03) นายกีรติ  พานิชชีวะ 
 บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ 136.93 208.77 200.78 -    0.01 0.03 (26.10) (7.20) (0.71) 93.20 67.59 25.74 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 
 บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 563.29 490.15 134.05 104.42 75.68 17.72 11.57 15.92 9.11 46.69 46.07 43.20 นายชยั  โสภณพนิช 
 บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 172.33 195.30 138.79 5.40 4.83 4.18 9.96 18.56 5.44 9.51 16.06 12.54 นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
 บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 795.69 698.50 697.49 - 0.03 0.08 11.66 37.91 40.47 197.58 164.97 134.86 นายสาระ ล  ่าซ  า 
 บจก. เอสที-เมืองไทย ประกนัภยั 0.19 0.20 -    -    -    -    0.00 -    -    -    -    -    นายสาระ ล  ่าซ  า ด  ารงต  าแหน่ง

กรรมการของ บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิตและ บมจ. เมืองไทย
ประกันภัย ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นของ 
บจก. เอสที-เมืองไทยประกนัภยั 

รวม 1,679.00 1,602.93 1,179.80 109.82 80.57 22.06 8.43 67.34 55.95 348.82 295.53 216.31  

      
(หน่วย  :  ลา้นบาท) 

บริษัททีเ่ก่ียวขอ้ง 
ค่าบ าเหน็จรับ ค่าบ าเหน็จจา่ย ค่าสินไหมทดแทนรับคืน ค่าสินไหมทดแทนจา่ย 

รายชื่อกรรมการร่วม 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 0.01 0.01 0.01 3.05 2.33 2.40 (0.49) 0.80 (0.13) 2.17 3.17 2.74 นายกีรติ  พานิชชีวะ 
 บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ (0.00) 0.01 0.01 13.65 22.21 27.90 (0.26) 0.51 (0.09) 17.48 209.52 135.67 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 
 บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 49.36 34.03 9.77 221.65 195.26 54.48 31.69 34.05 5.19 240.66 183.04 90.34 นายชยั  โสภณพนิช 
 บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 2.63 2.31 1.07 52.65 54.65 35.23 1.77 2.09 1.56 58.09 72.98 43.90 นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
 บมจ. เมืองไทยประกนัภยั (0.08) 0.07 0.01 277.20 265.46 262.91 (1.57) 2.62 (0.38) 441.25 434.18 394.79 นายสาระ ล  ่าซ  า 
 บจก. เอสที-เมืองไทย ประกนัภยั - - -    0.05 0.05 -    -    -    -    -    -    -    นายสาระ ล  ่าซ  า ด  ารงต  าแหน่ง

กรรมการของ บมจ. เมืองไทย
ประกันชีวิตและ บมจ. เมืองไทย
ประกันภัย ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นของ 
บจก. เอสที-เมืองไทยประกนัภยั 

รวม 51.92 36.43 10.87 568.25 539.96 382.92 31.14 40.07 6.15 759.65 902.89 667.44  
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การให้บริการอื่น (ด าเนินการโดยบริษัทย่อย) 
    (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

บริษัททีเ่ก่ียวขอ้ง 
รายไดค้่าบริการ ลูกหนีก้ารค้า รายไดร้ับล่วงหน้า 

รายชื่อกรรมการร่วม 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 0.10 0.46 0.74 0.00 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 นายกีรติ  พานิชชีวะ 
 บจก. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ - -    -    - -    -    - -    -    นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 
 บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ 0.05 0.23 0.26 - 0.02 -    - -    -    นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 
 บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 7.21 7.92 1.90 0.58 2.03 0.46 0.01 0.01 0.01 นายชยั  โสภณพนิช 
 บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 2.77 2.87 1.20 0.60 0.35 0.11 0.05 -    -    นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
 บมจ. ไทยรีประกนัชีวิต 7.43 4.81 -     -    -    - -    -    นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
 บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 0.01 - - - - - - - - นายสาระ ล ่าซ า 
 บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 15.61 17.76 13.09 1.30 1.56 0.88 0.01 -    -    นายสาระ ล ่าซ า 
 บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต - -    0.01 - -    -    - -    -    นายสาระ ล ่าซ า 

รวม 33.18 34.05 17.20 2.48 4.01 1.47 0.08 0.02 0.02  

 

รายการเงนิลงทุนในหุ้น หุ้นกู้และตั๋วเงนิ 

          (หน่วย  :  ลา้นบาท) 

บริษัททีเ่ก่ียวขอ้ง 
ประเภท 
หลักทรัพย ์

เงนิลงทุน (ตามราคาตลาด) เงนิปันผลรับ การถือหุน้ใน THAIRE 
รายชื่อกรรมการร่วม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั หุน้ทนุ - - - - - - - - นายกีรติ  พานิชชีวะ 
 บมจ. ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ หุน้ทนุ - - - - - -          3.67  0.09 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกลุ 
 บมจ. กรุงเทพประกนัภยั หุน้ทนุ 338.90 362.31 404.21 17.30 17.25 3.70 100.05 2.37 นายชยั  โสภณพนิช 
 บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั หุน้ทนุ - - - - - -  25.36  0.60 นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
 บมจ. ไทยรีประกนัชีวิต หุน้ทนุ 190.30 218.15 - 7.90 16.97 - -    0.00   นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
 บมจ. เมืองไทยประกนัภยั หุน้ทนุ - - - - - - -    - นายสาระ ล ่าซ า 
 บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต หุน้ทนุ - - - - - - 30.80 0.73 นายสาระ ล ่าซ า 
HWIC Asia Fund หุน้ทนุ - - - - - - 1,987.10 47.14 นายจนัดราน รตันาสวามิ 

รวม  529.20 580.46 404.21 25.20 34.22 3.70 2,146.98 50.93  

   รายการเงินลงทนุในหุน้ทนุดงักล่าวขา้งตน้ทกุรายการ เป็นการซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพ่ือการลงทนุ
ระยะยาวเทา่นัน้และมีการกระจายกนัไปในหลายหลกัทรพัย ์ไม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการถือหุน้ไขว  ้(Cross Holding) แตอ่ย่างใด  

นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีรายการธุรกรรมกบับรษิัทย่อยดงันี ้คือ 
      (หน่วย : ลา้นบาท) 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายได้ค่าบริการ ค่าบริการจา่ย รายได้เงนิปันผล ซือ้สินทรัพย ์ ขายสินทรัพย ์
รายชือ่กรรมการร่วม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

บจก. ไทยร ีเซอรว์ิสเซส 0.37 0.40 0.30 9.20 8.40 7.10 -    4.50 -    -    -    0.03 - -    -    นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์

บจก. ไทยร ีแอคชวัเรียล 
คอนซลัติง้ 

0.20 0.20 0.15 3.53 -    -    -    -    -    - -    0.02 - -    0.02 นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์
               

บจก. อีเอม็ซีเอส ไทย 0.10 -    -    -    -    -    40.10 36.00 33.00 - -    -    - -    -    นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์

บจก. ไทยรี อินโนเวชั่น -    -    -    -    -    -    - -    -    - -    -    - -    -    นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ ์

รวม 0.67 0.60 0.45 12.73 8.40 7.10 40.10 40.50 33.00 - -    0.05 - -    0.02  
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัขา้งตน้เป็นรายการตามปกติทางธุรกิจ บรษัิทเช่ือมั่นว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ กลา่วคือ 

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวขอ้ง  จะช่วยเสริมสรา้งธุรกิจของบริษัท  ใหม้ีความเจริญก้าวหนา้อย่างมั่นคง  และ
รายการที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้  ถือไดว้่าเป็นการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ร่วมกันใหเ้กิดผลคุม้ค่าและประหยัด
คา่ใชจ้่าย โดยบรษัิทรายงานรายการระหวา่งกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

นโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน ์

คณะกรรมการของบริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนกัถึงความส าคญัใน
การป้องกนัการมีสว่นไดเ้สียและความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ 
หรอืผูถื้อหุน้ โดยก าหนดนโยบายการมีสว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ของผลประโยชนด์งันี ้

1. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย ดงันี  ้
1.1 รายงานครัง้แรก:  ใหร้ายงานภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัต าแหนง่ 
1.2 รายงานประจ าปี:  ใหร้ายงานขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
1.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย: ใหร้ายงานภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลู 

ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษัิทมีขอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่ง
เป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนข์อง
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยได ้ 

2. คณะกรรมการบรษัิทควบคมุ ดแูลอยา่งรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดย
มีการก าหนดขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร  

3. กรรมการบริษัทตอ้งไม่มีสว่นร่วมในการพิจารณาและอนมุตัิเรื่องที่ตนเองมีสว่นไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งสม ่าเสมอทกุไตรมาส 

5. ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่เขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล  หรือขออนุมตัิจาก ผูถื้อหุน้ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิทจะมีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ช่ือ ความสมัพนัธ์
ของบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบายการก าหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการท ารายการ  รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัรายการดงักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 

6. คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั โดยแสดงรายละเอียดช่ือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ความสมัพันธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายการ
ก าหนดราคาและมลูคา่ของรายการ เหตผุลความจ าเป็น ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี 
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แนวปฏิบัตใินการพจิารณารายการทีม่ี/อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

การพิจารณารายการท่ีมี/อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปธุรกรรมกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั  ที่อาจก่อใหเ้กิด
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

เนื่องจากบรษัิทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ การท ารายการระหว่างกนัตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบ
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูบ้ริหารจึงตอ้งตรวจสอบและควบคมุดแูลอย่างใกลชิ้ด และกรรมการที่ไม่มีสว่น-     
ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนด์งักล่าวจะเป็นผูด้  าเนินการและตดัสินใจเก่ียวกับเรื่องรายการระหว่างกัน  ทัง้นีไ้ม่รวม
รายการซือ้ขายซึ่งเป็นเง่ือนไขปกติของธุรกิจ โดยบริษัทรบัรองว่าจะเปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกนั พรอ้ม
ทัง้เหตผุลในการเลอืกท ารายการนัน้ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท ในรายงานประจ าปี 

การด าเนินการในเรือ่งดงักลา่ว หากเป็นเรื่องปกติทางการคา้ที่ท าอยา่งต่อเนื่องมามีราคาและวิธีปฏิบตัิในตลาด 
ที่สามารถตรวจสอบเทียบเคียงได้ เป็นอ านาจของฝ่ายจดัการมีอ านาจที่จะด าเนินการไปได้ แต่จะจัดท ารายงานสรุปให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการทราบในทกุไตรมาส 

ดังนั้น บริษัทไม่มีโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บรษัิทยงัคงมีนโยบายที่จะด าเนินการในเรือ่งนีต้อ่ไปในอนาคต โดยการก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ จะยงัคงใหเ้ป็นไป
ตามกลไกตลาดและลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ ในราคาตลาดที่สามารถเปรยีบเทียบได ้กบัราคาที่ใชก้บัลกูคา้ทั่วไป
ดงัเช่นที่เคยปฏิบตัิมา          
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ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 มีก าไรสทุธิในงบการเงินรวมจ านวน 222 ลา้นบาท ขณะที่ปีก่อนมีก าไรสทุธิ 
125 ลา้นบาท ปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ 77.9 เกิดจากหลายปัจจยั ดงันี ้

1. เบีย้ประกนัภยัต่อรบัจ านวน 4,329 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.8 จากปีก่อน เนื่องจากเบีย้ประกนัภยัต่อรบัของ
โครงการระยะยาวทยอยลดลง โดยลดลงจากปีก่อนจ านวน 598 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัลดลงรอ้ยละ 13.4 แตเ่นื่องจากบรษัิท
มีการขยายงานในกลุม่ประกนัสขุภาพเพิ่มขึน้เพื่อมาชดเชยงานโครงการระยะยาวที่ลดลง จึงท าใหเ้บีย้ประกนัภยัตอ่รบัมี
ผลลดลงเพียงเลก็นอ้ยจากปีก่อน 

2. ผลการรบัประกันภยัต่อพลิกกลบัมาเป็นก าไรจ านวน 54 ลา้นบาท ขณะที่ปีก่อนมีผลขาดทุนจ านวน 225 
ลา้นบาท ปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ 123.9 เนื่องจากมีคา่ใชจ้่ายสนิไหมทดแทนลดลง และค่าใชจ้่ายในโครงการระยะยาวทยอย
ลดลงอยา่งต่อเนื่อง อีกทัง้ผลการรบัประกนัภยัที่ขยายตวัในกลุม่ประกนัสขุภาพท่ีมีการเติบโตและมีผลการด าเนินงานที่ดี
ขึน้ 

3. รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิจ านวน 132 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 56.3 เนื่องจากปีก่อนมีก าไรจากการขาย
สนิทรพัยล์งทนุรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทนุจ านวน 112 ลา้นบาท แตใ่นปีนีจ้ากผลของมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่(TFRS9) 
ท าใหร้ายไดจ้ากการขายสินทรพัยล์งทุนประเภท FVOCI จ านวน 59 ลา้นบาท ถกูน าไปแสดงในก าไรสะสมโดยตรงและ
ไมไ่ดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2563 2562 
เพิ่ม / (ลด) 
(ร้อยละ) 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั 4,329 4,455 (2.8) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยัตอ่ 54 (225) 123.9 
รายไดเ้งินลงทนุสทุธิ 132 301 (56.3) 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสทุธิ 63 80 (20.7) 
ก าไร ก่อนภาษี 255 164 55.6 
ภาษีเงินได ้ (33) (39) (16.2) 
ก าไร สทุธิ 222 125 77.9 
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ผลกำรรับประกันภัยต่อของธุรกิจแต่ละประเภท 

แบ่งตำมลักษณะธุรกิจ (Non-Conventional/Conventional) 

1. ธุรกิจประเภทร่วมพัฒนำ (Non-Conventional) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2563 2562 
เพิ่ม / (ลด) 
(ร้อยละ) 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั 2,400 2,602 (7.8) 
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ 2,329 1,958 18.9 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยั* 259 (15) 1,858.5 
อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (รอ้ยละ) 41.3 48.4 (7.1 จดุ) 
อตัราสว่นรวมคา่สนิไหมทดแทนและคา่นายหนา้ (รอ้ยละ) 88.2 100.7 (12.5 จดุ) 

    *ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั 

ธุรกิจประเภทรว่มพฒันา มีเบีย้ประกนัภยัต่อรบัลดลงรอ้ยละ 7.8 จากเบีย้ประกนัภยัของโครงการรบัประกนัภยั
ตอ่ระยะยาวทยอยครบอายสุญัญาในปีที่ผา่นมา โดยลดลงจากปีก่อนจ านวน 598 ลา้นบาท ในขณะท่ีเบีย้ประกนัภยัตอ่รบั
สทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.9 เนื่องจากบริษัทสามารถหาเบีย้ประกันภยัมาเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนของโครงการระยะยาว และ
รบัประกนัต่อไวเ้องในสดัส่วนเพิ่มมากขึน้ ทัง้นี  ้มีผลก าไรจากการรบัประกันภยัจ านวน 259 ลา้นบาท ขณะที่ปีก่อนมีผล
ขาดทนุจ านวน 15 ลา้นบาท หรือปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ 1,858.5 เนื่องจากค่าใชจ้่ายของโครงการรบัประกนัภยัต่อระยะยาว
ทยอยลดลงตามสดัสว่นของเบีย้ประกันภยัที่ลดลง อีกทัง้  ผลการรบัประกันภยัที่ขยายตวัในกลุม่ประกนัสขุภาพที่มีการ
เติบโตและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้จึงสง่ผลใหอ้ตัราสว่นค่าสินไหมทดแทนและอตัราสว่นรวมค่าสนิไหมทดแทนและค่า
นายหนา้ลดลง 7.1 จดุ และ 12.5 จดุ ตามล าดบั 

2. ธุรกิจประเภทดั้งเดิม (Conventional) 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2563 2562 
เพิ่ม / (ลด) 
(ร้อยละ) 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั 1,928 1,853 4.1 
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ 1,615 1,540 4.9 
ก าไรจากการรบัประกนัภยั* 140 121 12.9 
อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (รอ้ยละ) 59.7 62.7 (3.0 จดุ) 
อตัราสว่นรวมคา่สนิไหมทดแทนและคา่นายหนา้ (รอ้ยละ) 91.1 92.5 (1.4 จดุ) 

   *ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั 

ธุรกิจประเภทประเภทดัง้เดิม มีเบีย้ประกนัภยัตอ่รบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1 และเบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 4.9 ตามการเติบโตของธุรกิจตามปกติ แต่ทัง้นีก้  าไรจากการรบัประกนัภยัที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.9 เนื่องจากมีค่าใชจ้่าย
สนิไหมทดแทนลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน โดยจะเห็นไดจ้ากอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนท่ีปรบัตวัลดลง 3.0 จดุ  
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ผลกำรรับประกันภยัต่อในประเทศแบ่งตำมผลิตภณัฑ ์

                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

2563 2562 
เพิ่ม / (ลด) 
(ร้อยละ) 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั    
      ทรพัยส์นิ    347 330 5.1 
      ภยัทางทะเล 66 71 (7.3) 
      รถยนต ์ 988 888 11.4 
      เบ็ดเตลด็ 2,891 3,145 (8.1) 
          รวม 4,292 4,434 (3.2) 
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ    
      ทรพัยส์นิ    281 272 3.4 
      ภยัทางทะเล 53 58 (8.3) 
      รถยนต ์ 988 888 11.3 
      เบ็ดเตลด็ 2,584 2,259 14.4 
          รวม 3,908 3,477 12.4 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยัตอ่*    
      ทรพัยส์นิ    76 (19) 498.9 
      ภยัทางทะเล 14 10 43.8 
      รถยนต ์ 50 84 (40.3) 
      เบ็ดเตลด็ 261 31 751.1 
          รวม 401 106 279.9 
อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (รอ้ยละ)    
      ทรพัยส์นิ    32.3 67.5 (35.2 จดุ) 
      ภยัทางทะเล 24.5 35.4 (10.9 จดุ) 
      รถยนต ์ 63.9 61.8 2.1 จดุ 
      เบ็ดเตลด็ 45.5 51.0 (5.5 จดุ) 
          รวม 48.8 54.7 (5.9 จุด) 
อตัราสว่นรวมคา่สนิไหมทดแทนและคา่นายหนา้ (รอ้ยละ)    
      ทรพัยส์นิ    73.0 107.1 (34.1 จดุ) 
      ภยัทางทะเล 73.8 83.8 (10.0 จดุ) 
      รถยนต ์ 94.6 90.8 3.8 จดุ 
      เบ็ดเตลด็ 89.3 98.7 (9.4 จดุ) 
          รวม 89.2 97.1 (7.9 จุด) 

          *ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั 
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 กำรรับประกันภยัตอ่ประเภททรัพยส์ิน  

 มีเบีย้ประกนัภยัต่อรบัจ านวน 347 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 และเบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิจ านวน 281 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 โดยมีผลก าไรจากการรบัประกันภยัต่อจ านวน 76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 498.9 เนื่องจากค่า
สนิไหมทดแทนลดลง โดยอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนลดลงถึง 35.2 จดุ จึงท าใหม้ีผลก าไรดีขึน้  

 กำรรับประกันภยัตอ่ประเภทภยัทำงทะเล  

มีเบีย้ประกนัภยัต่อรบัจ านวน 66 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.3 และเบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิ 53 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 8.3 โดยมีผลก าไรจากการรบัประกันภยัต่อ 14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.8 เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนลดลง 
โดยมีอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนท่ีรอ้ยละ 24.5 ลดลง 10.9 จดุ จึงท าใหม้ีผลก าไรดีขึน้ 

   กำรรับประกันภยัต่อประเภทรถยนต ์

  มีเบีย้ประกันภัยต่อรบัและเบีย้ประกันภัยต่อรับสุทธิจ านวน 988 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.4 และ 11.3 
ตามล าดบั โดยมีผลก าไรจากการรบัประกนัภยัต่อจ านวน 50 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40.3 เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทน
และค่านายหนา้เพิ่มขึน้ โดยมีอตัราสว่นรวมค่าสินไหมทดแทนและค่านายหนา้รอ้ยละ 94.6 เพิ่มขึน้ 3.8 จุด จึงท าใหม้ี
อตัราผลก าไรท่ีลดลงดงักลา่ว 

   กำรรับประกันภยัต่อประเภทเบ็ดเตล็ด  

  มีเบีย้ประกันต่อรับจ านวน 2,891 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.1 เนื่องจากเบีย้ประกันภัยต่อของโครงการรับ
ประกนัภยัต่อระยะยาวทยอยครบอายสุญัญาในปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงเป็นจ านวน 598 ลา้นบาท สว่นเบีย้ประกนัภยัต่อรบั
สทุธิจ านวน 2,584 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.4 เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานในกลุม่ประกันสขุภาพและสามารถหา
เบีย้ประกนัภยัมาเพิ่มเพื่อชดเชยสว่นของโครงการระยะยาว และรบัประกนัตอ่ไวเ้องในสดัสว่นเพิ่มมากขึน้ สว่นผลการรบั
ประกนัภยัต่อมีก าไรจ านวน 261 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 751.1 เนื่องจากค่าใชจ้่ายโครงการระยะยาวทยอยลดลงตาม
สดัสว่นของเบีย้ประกนัภยั อีกทัง้มีอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนและคา่นายหนา้ลดลง 9.4 จดุ จึงท าใหผ้ลก าไรปรบัตวัดีขึน้ 

 

ผลกำรรับประกันภัยต่อต่ำงประเทศ 

      (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2563 2562 
เพิ่ม / (ลด) 
(ร้อยละ) 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั 36.5 21.2 72.2 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ 36.5 21.2 72.2 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการรบัประกนัภยัตอ่* (2.9) 1.3 (323.1) 
อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (รอ้ยละ) 64.8 50.1 14.7 จดุ 

อตัราสว่นรวมคา่สนิไหมทดแทนและคา่นายหนา้ (รอ้ยละ) 108.2 91.7 16.5 จดุ 
       *ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยั 

การขยายตลาดไปกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัเบีย้ประกันภยัต่อในปี 2563 
เพิ่มขึน้เป็น 36.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 72.2 จากประเทศเวียดนาม กมัพชูา และสิงคโปร ์แตม่ีผลขาดทนุจากการ
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รบัประกันภยัต่อ จ านวน 2.9 ลา้นบาท เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายสินไหมทดแทนเพิ่มขึน้ โดยมีอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มขึน้ 14.7 จดุ  

ภำพรวมกำรลงทนุ 
                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 2563 2562 
เพิ่ม / (ลด) 
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากเงินลงทนุสทุธิ 122  

 2  

 13  

 -    

 (6) 

170 (28.2) 
ก าไรสทุธิจากเครือ่งมือทางการเงิน 2 112 (98.2) 
ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งมือทาง
การเงิน 

13 26 (50.0) 
คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (5) (7) (28.6) 
รวม 

 

 

132 301 (56.1) 

รายไดจ้ากเงินลงทนุสทุธิจ านวน 122 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากรายไดด้อกเบีย้และเงินปันผล ลดลงจากปีก่อน
รอ้ยละ 28.2 เนื่องจากในปีที่ผา่นมาดว้ยผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินปันผลจากเงินลงทนุนอ้ยลงกว่า
ในปีที่ผา่นมา  

ก าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินจ านวน  2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีผลก าไรจ านวน 112 ลา้นบาท 
เนื่องจากในปีก่อนมีก าไรจากการขายหน่วยลงทุน แต่ในปีนีจ้ากผลของมาตรฐานการบญัชีฉบับใหม่ (TFRS 9) ท าให้
รายไดจ้ากการขายสินทรพัยล์งทุนประเภท FVOCI จ านวน 59 ลา้นบาทถูกน าไปแสดงในก าไรสะสมโดยตรงและไม่ได้
รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 

ก าไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจ านวน 13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีผลก าไร 
จ านวน 26 ลา้นบาท เป็นผลมาจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ภำพรวมธุรกจิกำรใหบ้ริกำร 
                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
รำยได้* ก ำไร (ขำดทุน)* 

2563 2562 
เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

2563 2562 
เพิ่ม (ลด) 
ร้อยละ 

บรษัิท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดั ใหบ้รกิารดา้นคอมพิวเตอรใ์นการ
จดัการคา่สินไหมรถยนตแ์ละจดัท า
สถิติที่เก่ียวขอ้ง 

165 159 3.8 49 52 (6.6) 

บรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส จ ากดั ใหบ้รกิารดา้นสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานอ่ืนแก่ธุรกิจประกนัภยั 

216 219 (1.2) 11 21 (45.7)    

บรษัิท ไทยร ีแอคชวัเรยีล 
คอนซลัติง้ จ  ากดั 

ใหค้  าปรกึษาและใหบ้รกิารดา้น
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

14  14 (2.8) 4  (1) 486.9    

บรษัิท ไทยร ีอินโนเวชั่น จ  ากดั ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์อิเล็กทรอนิกส์
และบรกิารที่เก่ียวเน่ืองกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจและบคุคลทั่วไป 

- - - (4)  (5) 27.2 

*รายไดแ้ละก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัรายการระหวา่งกนั 
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บรษัิท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากดั มีรายได ้165 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.8 ตามการขยายตวัทางธุรกิจ แตม่ีก าไร 49 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.6 เนื่องจากมีการลงทนุในโครงการใหม่เพิ่มเติม เพื่อใหส้ามารถขยายการใหบ้รกิารใหม่ ๆ ใหก้บั
ลกูคา้เพิ่มมากขึน้ จึงท าใหม้ีก าไรลดลงดงักลา่ว 

บริษัท ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ากัด มีรายได ้216 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.2 เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ ์
Covid-19 ที่ไม่สามารถใหบ้รกิารฝึกอบรมไดใ้นช่วงเวลาหนึ่ง ในสว่นของก าไร 11 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 45.7 เนื่องจาก
สถานการณ ์Covid-19 ท าใหร้ายไดไ้มเ่ป็นไปตามเปา้หมาย ขณะที่คา่ใชจ้่ายในการลงทนุปรบัปรุงระบบงานเพิ่มขึน้เพื่อให้
เกิดการลดตน้ทนุในอนาคต การลงทนุดงักลา่วในทางบญัชีไมส่ามารถนบัเป็นสนิทรพัยไ์ด  ้

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซลัติง้ จ ากัด มีรายได ้14 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกับปีก่อน และมีก าไร 4 ลา้นบาท 
เนื่องจากมีการปรบัลดคา่ใชจ้่ายลง จึงท าใหม้ีผลก าไรดีขึน้ 

บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จ ากัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ากัด ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการระหวา่งปี 2563 เนื่องจากอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นวตัถปุระสงคห์ลกัในการด าเนินธุรกิจจากเดิม “นายหนา้ประกนัภยั” 
เป็น “ใหบ้ริการพฒันาระบบพาณิชยอ์ีเล็กทรอนิกส ์ใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจทั่วไป” ทัง้นีบ้รษัิทไดร้บัใบอนญุาตฯแลว้ใน
เดือนกมุภาพนัธ ์2564 ซึง่จะท าใหบ้รษัิทสามารถที่จะเริม่ประกอบธุรกิจมีรายไดแ้ละผลก าไรไดต้ามล าดบั 

ฐำนะกำรเงนิ  

สินทรัพย ์

มีสินทรพัยร์วมจ านวน 7,007 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 806 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.3 โดยการลดลงที่ส  าคญัมา
จากสินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อลดลงจ านวน 594 ลา้นบาท จากผลของงานรบัประกนัภยัโครงการระยะยาวที่ทยอย
ลดลง สว่นลกูหนีบ้รษัิทประกนัภยัตอ่ลดลงจ านวน 169 ลา้นบาท จากการรบัช าระหนีใ้นปีที่ผา่นมา 

หนี้สิน 

 มีหนีส้ินรวมจ านวน 3,325 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 938 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22 โดยการลดลงที่ส  าคญัมาจาก
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัต่อลดลงจ านวน 325 ลา้นบาท และเจา้หนีบ้ริษัทประกนัภยัต่อลดลงจ านวน 525 ลา้นบาท 
เนื่องจากผลของงานรบัประกนัโครงการระยะยาวทยอยลดลง สว่นเบีย้ประกนัภยัตอ่รบัลว่งหนา้ลดลงจ านวน 82 ลา้นบาท 
เนื่องจากการน าเงินเบีย้ประกนัภยัรบัลว่งหนา้มารบัรูเ้ป็นรายไดเ้บีย้ประกนัภยัตอ่ในรอบปีที่ผา่นมา  

 ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจ้าของจ านวน 3,681 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 132 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.7 เนื่องจากมีผลก าไร
เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 97 ลา้นบาท และการตัง้ส  ารองตามกฎหมายจากผลก าไรจ านวน 10 ลา้นบาท โดยระหว่างปี 
2563 บริษัทมีการลดผลขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจ านวน 506 ลา้นบาท และน าส ารองตามกฎหมายไปชดเชยผล
ขาดทนุ จ านวน 39 ลา้นบาท 

นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และจดัท าขึน้ตามวิธีการบญัชีเก่ียวกับการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่ง ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินไดจ้ัดท าขึน้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัที่ 4 เมษายน 2562 โดยเนือ้หาของนโยบาย
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การบญัชีที่ส  าคญัของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถดรูายละเอียดไดท้ี่งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที่
แสดงในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ท่ี www.thaire.co.th หรอื www.set.or.th  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส  าหรบังบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตัิ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมา
ถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บรษัิท  

      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

         ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

แมว้่าบริษัทฯ จะเขา้เง่ือนไขตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรบัปรุง 2562) ก าหนดให้
สามารถเลอืกถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีได ้แตบ่รษัิทฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ การใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงิน กลุม่เครือ่งมือทางการเงิน มีความเหมาะสมกวา่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิส าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการที่
มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่ต ่า 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
มีผลบงัคบัใชส้  าหรบัการจดัท างบการเงินของกลุม่บริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาที่ยงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่ว  

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบั
ทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชีในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

http://www.thaire.co.th/
http://www.set.or.th/
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- เลือกที่จะไม่ตอ้งน าขอ้มูลที่มีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่า
ของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีที่กลุม่บริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการวดัมลูค่าของผลขาดทนุดา้น
เครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

- เลือกที่จะวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารทนุที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2563 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุม่บรษัิทไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์จากความ
ไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แลว้ จึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตัิตาม
มาตรการผอ่นปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลอืกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรบัทกุเรือ่งที่กลุม่บรษัิทไดเ้คยถือปฏิบตัิในช่วงที่ผา่นมา 
ในการจัดท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุม่บรษัิท 

ภำระผูกพันด้ำนหนีส้ินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  

กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

1. สญัญาเชา่ด าเนินงานจ านวน 0.2 ลา้นบาท ในการเช่าใชอ้าคารส านกังานและยานพาหนะ 
2. สญัญาบริการจ านวน 0.8 ลา้นบาท ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการปรบัปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส  าหรบัระบบรบั

ประกนัภยั 
3. รายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 2.0 ลา้นบาท ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละปรบัปรุงอาคาร 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
ปัจจัยผลกระทบจำกภำยนอก 

- ผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยงัคงสง่ผลต่อเนื่องในปัจจุบนั โดยมีผลกระทบกับทุกภาคสว่น โดยเฉพาะใน
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

- นโยบายการปรบัลดเบีย้ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานก ากับดูแล ไดแ้ก่ การปรบัเพิ่มค่าขาด
ประโยชนจ์ากการใชร้ถ การปรบัลดอตัราเบีย้ประกนัภยันาขา้วในโครงการประกนัภยัขา้วนาปีของรฐับาลแต่
ความคุม้ครองปรบัเพิ่มมากขึน้ เป็นตน้ 

- ก าลงัซือ้ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่ในระดับต ่า เนื่องจากราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่ยงัคงตกต ่าอยา่งตอ่เนื่อง รวมไปถึงภาวะภยัแลง้และอทุกภยัที่เกิดขึน้เป็นระยะตลอดทัง้ปี  

- อตัราดอกเบีย้และเงินปันผลที่ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและจากต่างประเทศที่อยู่
ในช่วงขาลง ซึง่อาจมีผลตอ่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะสัน้จากผลกระทบดงักลา่ว 

ปัจจัยผลกระทบภำยใน 

- จากการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 17 (International Financial Report 
Standard No. 17) อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้บริษัทประกันภัยตอ้งน ามาปฏิบัติ ซึ่งในต่างประเทศ
จะตอ้งน ามาใชภ้ายในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566 แตส่  าหรบัในประเทศไทย ยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
สภาวิชาชีพบญัชี ซึ่งคาดว่าจะน ามาใชภ้ายในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ดงันัน้ การปฏิบตัิตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินฉบบัดังกล่าวอาจจะท าใหรู้ปแบบการรายงานทางเงินเปลี่ยนแปลงไป และอาจมี
ผลกระทบต่อการรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินอย่างมีสาระส าคญั ซึ่งขณะนีบ้ริษัทจะได้
ท าการศกึษาและจะไดน้ ามาชีแ้จงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ในโอกาสตอ่ไป 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภยั 

บริษัทยงัคงนโยบายการท าธุรกิจรูปแบบใหม ่โดยเนน้การรบัประกนัภยับคุคล (Personal Line) แบบรว่มพฒันา 
(Non-Conventional Reinsurance) ไม่เนน้การรบัประกนัภยัทรพัยส์ินแบบดัง้เดิม (Conventional Reinsurance) เวน้แต่
กรณีอตัราเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ินปรบัตวัเพิ่มขึน้เหมาะสมกบัความเสี่ยงภยั ซึ่งการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในปี 
2563 สง่ผลใหอ้ตัราเบีย้ประกนัภยัประเภททรพัยส์ินปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงภยั
ทรพัยส์นิที่มีทนุประกนัภยัสงู บริษัทจึงมีการบริหารจดัการความเสี่ยงดว้ยการท าสญัญาประกนัภยัตอ่แบบความเสียหาย
สว่นเกิน (Excess of Loss Protection) เพื่อจ ากดัมลูคา่ความเสยีหายสว่นท่ีบรษัิทรบัผิดชอบเองสงูสดุใหเ้หมาะสมกบัการ
รกัษาระดบัเงินกองทนุของบรษัิท ดงันี ้ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 
ประเภท รบัผิดชอบเองสว่นแรก ความคุม้ครองความเสยีหายสว่นเกิน รวม 

ทรพัยส์นิและภยัอื่นเบ็ดเตลด็ 50  1,200  1,250  
ภยัทางทะเล 30  70  100  

นอกจากนัน้ บริษัทยงัคงมาตรการการติดตามความเสี่ยงภยัสะสม และประเมินความเสียหายสงูสดุที่อาจจะ
เกิดขึน้จากภยัธรรมชาติเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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17 ข้อมูลส าคญัทางการเงนิในรอบ 10 ปี 
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คณะกรรมการบรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ากดั(มหาชน) เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบรษัิท
ย่อย ซึ่งรวมถึงขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 นีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผ้่านการ
ตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการก ากับดแูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีที่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ ตลอดจนสามารถปอ้งกนัความเสีย่งจากการด าเนินงาน หรอื
การด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ในการนีค้ณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ย
กรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุิที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูก้  ากบัดแูลในเรื่องดงักลา่ว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรือ่งนีป้รากฏอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม 
สามารถสรา้งความเช่ือมั่นไดว้่างบการเงินของบริษัทไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทยอ่ย ไดแ้สดงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีความ
ถกูตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานบญัชี  
 
 

                                      
  

           (นายชยั โสภณพนิช)     (นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์) 
             ประธานกรรมการ         กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 

 

 
 

 

18 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
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เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย (กลุม่บรษัิท) ซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทนุรวม งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ไทยรบัประกันภยัต่อ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท 
ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค            
ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ            
จำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิช ำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี                            
ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุ
ในขอ้ก ำหนดนัน้ดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรือ่งส  ำคญัในกำรตรวจสอบคือเรือ่งตำ่ง ๆ ที่มีนยัส  ำคญัที่สดุตำมดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน กำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหลำ่นีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไมไ่ดแ้สดงควำมเห็นแยกตำ่งหำกส ำหรบัเรือ่งเหลำ่นี  ้ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนตำมควำมรบัผิดชอบที่ไดก้ลำ่วไวใ้นวรรคควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซึง่ไดร้วมควำมรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเรือ่งเหลำ่นีด้ว้ย กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองตอ่กำรประเมินควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซึง่ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรบัเรื่องเหลำ่นีด้ว้ย ได้
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ตอ่งบกำรเงินโดยรวม 

 

 

 

19 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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เรือ่งส  ำคญัในกำรตรวจสอบ พรอ้มวิธีกำรตรวจสอบส ำหรบัแตล่ะเรือ่งมีดงัตอ่ไปนี ้

เบีย้ประกันภัยต่อรับ 

รำยไดจ้ำกธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ เบีย้ประกันภยัต่อรบั โดยในปี 2563 มีจ ำนวน 4,329 ลำ้นบำท ในกำร
ประกอบธุรกิจรบัประกนัภยัต่อ บริษัทฯตอ้งเขำ้ท ำสญัญำรบัประกนัภยัต่อกบัลกูคำ้ซึง่เป็นบริษัทประกนัวินำศภยัทัง้
แบบประกันภัยต่อเฉพำะรำยและประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบสดัส่วน  โดยเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นสญัญำมีควำม
หลำกหลำย เช่น ประเภทภัย สัดส่วนกำรรับประกันภัยต่อ และระยะเวลำควำมคุ้มครอง เป็นต้น นอกจำกนี ้                                         
กำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสัญญำรบัประกันภัยต่อดังกล่ำวตอ้งมีลักษณะที่เขำ้เง่ือนไขกำรเป็นสญัญำประกั นภัยตำม                                          
ค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ผูบ้ริหำรของบรษัิทฯตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำและทบทวน
กำรจดัประเภทของสญัญำ ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบเบีย้ประกนัภยัตอ่ที่ถือเป็นรำยไดข้องบริษัทฯ
วำ่ไดร้บัรูด้ว้ยมลูคำ่ที่ถกูตอ้งตำมที่เกิดขึน้จรงิ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบโดยกำรประเมินและสุม่ตวัอยำ่งทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯที่เก่ียวขอ้งกบักำร
บนัทึกกำรรบัรูเ้บีย้ประกันภยัต่อรบัจำกสญัญำประกนัภยัต่อเป็นรำยได ้ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและขอ้
สมมติหลกัที่ใช้ในกำรทดสอบกำรจัดประเภทสญัญำประกันภัย ทดสอบควำมถูกตอ้งและครบถ้วนของขอ้มูลที่   
บริษัทฯใชใ้นกำรทดสอบกำรจดัประเภทสญัญำประกนัภยัและกระทบยอดเบีย้ประกนัภยัต่อรบักับเอกสำรรำยงำน
รำยกำรบญัชีระหวำ่งกนัท่ีไดร้บัจำกบรษัิทท่ีเอำประกนัภยัตอ่ นอกจำกนี ้ขำ้พเจำ้ไดว้ิเครำะหเ์ปรยีบเทียบขอ้มลูบญัชี
เบีย้ประกนัภยัต่อรบัแบบแยกย่อยตำมประเภทกำรรบัประกนัภยัตอ่และสุม่ทดสอบรำยกำรปรบัปรุงบญัชีที่ส  ำคญัที่
ท  ำผำ่นใบส ำคญัทั่วไป 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ตำมที่กลำ่วไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ที่ 18 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทฯมีส  ำรองคำ่สนิไหมทดแทน 
(แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนีส้ินจำกสญัญำประกันภัย) จ ำนวน 1,250 ลำ้นบำท บัญชีส ำรองสินไหมทดแทนเป็น
ประมำณกำรส ำรองทัง้ในสว่นของควำมเสียหำยที่เกิดขึน้และไดร้บัรำยงำนแลว้และควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้แลว้แตย่งั
ไมไ่ดร้บัรำยงำน ในกำรค ำนวณประมำณกำรดงักลำ่ว ขอ้สมมติหลกัที่ใชใ้นกำรค ำนวณอำ้งอิงจำกขอ้มลูในอดีตและ
กำรคำดกำรณ ์ซึ่งตอ้งใชด้ลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรอย่ำงสงูและมีควำมไม่แน่นอนค่อนขำ้งมำก 
ประมำณกำรส ำรองดงักล่ำวยงัขึน้อยู่กบัควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เก่ียวกบัปริมำณรำยกำร จ ำนวนเงินและรูปแบบ
ของกำรเกิดสินไหมและควำมแม่นย ำของกำรคำดกำรณ ์ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมเพียงพอ
ของบญัชีส ำรองคำ่สนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบโดยกำรประเมินและสุม่ตวัอยำ่งทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯที่เก่ียวขอ้งกบักำร
บันทึกค่ำสินไหมทดแทน ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำรส ำรอง                             
คำ่สินไหมทดแทน สุม่ทดสอบขอ้มลูที่ใชใ้นกำรประมำณกำรส ำรองค่ำสนิไหมทดแทนกบัขอ้มลูสินไหมที่เกิดขึน้ของ
บริษัทฯ และสุ่มตัวอย่ำงแฟ้มสินไหมรำยใหญ่เพื่อสอบทำนเอกสำรและรำยงำนควำมเสียหำยจำกบริษัทผูเ้อ ำ
ประกนัภยัและเปรยีบเทียบกบักำรบนัทกึบญัชีของคำ่ควำมเสยีหำยนัน้ ๆ  
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ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มลูที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรำยงำนนัน้) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมั่นในรูปแบบใด ๆ ตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้ 

ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นนั้น                
มีควำมขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรอืไม ่หรอืปรำกฏ
วำ่ขอ้มลูอื่นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่ว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่ขอ้มลู
อื่นแสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจรงินัน้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ ไมพ่บวำ่มีเรือ่ง
ดงักลำ่วที่ตอ้งรำยงำน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ดยถูกตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผูบ้รหิำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ งบ
กำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
กำรเปิดเผยเรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรือ่งดงักลำ่ว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักิจกำร
ทีด่  ำเนินงำนต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุม่บรษัิทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได ้

ผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลมีหนำ้ที่ในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่บรษัิท  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมั่นอยำ่งสมเหตสุมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นใน
ระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณอ์ยำ่งสมเหตสุมผลไดว้่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแตล่ะรำยกำร
หรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหลำ่นี  ้

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้พเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยี่ยง                 
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
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• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน                      
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก           
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรูร้่วมคิด             
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตำมขอ้เท็จจรงิหรอื
กำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคมุภำยในของกลุม่บรษัิท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร           
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ริหำร  และ
สรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เ ก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณท์ี่อำจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถของกลุม่บรษัิทในกำรด ำเนินงำน
ตอ่เนื่องหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักลำ่วไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กับหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตกุำรณห์รอืสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตใุหก้ลุม่บรษัิทตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องได  ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตำมที่ควรหรอืไม ่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคมุดแูล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผู้
เดียวตอ่ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส้ือ่สำรกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลในเรือ่งตำ่ง ๆ  ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่ผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส้ือ่สำรกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขำ้พเจำ้
เช่ือวำ่มีเหตผุลที่บคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อ
ปอ้งกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเรื่องทัง้หลำยที่สื่อสำรกับผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สดุในกำ ร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรือ่งเหลำ่นีไ้วใ้น
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณท์ี่ยำกที่จะเกิดขึน้ ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำเพรำะกำร
กระท ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ยำ่งสมเหตสุมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นได้
เสยีสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรสือ่สำรดงักลำ่ว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้
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(หนว่ย: บาท)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 8 209,845,474          184,603,593       125,548,222       105,346,768        
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั 2,655,437              6,231,515           2,293,229           6,083,871            
สินทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 9 175,571,883          769,340,554       175,571,883       769,340,554        
ลกูหนีจ้ากสญัญาประกนัภยัตอ่ 10 1,359,976,971       1,528,510,979    1,359,976,971    1,528,510,979      
สินทรพัยท์างการเงินตราสารหนี้ 11.2 2,472,537,053       -                         2,326,625,261    -                          
สินทรพัยท์างการเงินตราสารทนุ 11.3 1,496,699,198       -                         1,496,699,198    -                          
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 11.4 -                            4,046,119,055    -                         3,909,142,622      
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบั 12 17,047,440            21,441,043         16,961,745         21,285,480          
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13.2 -                            -                         307,699,320       307,699,320        
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 14 233,858,280          248,744,382       131,580,371       139,590,861        
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 15.1 5,905,255              -                         3,791,832           -                          
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 16 117,058,108          114,164,750       59,111,650         63,866,299          
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.1 245,801,358          240,688,983       233,133,079       229,378,293        
สินทรพัยอ่ื์น
   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจา่ยรอตดับญัชี 499,916,518          510,475,858       499,916,518       510,475,858        
   ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลรอเรียกคนื 35,278,886            33,713,300         32,671,065         31,975,631          
   อ่ืน ๆ 134,511,102          108,573,124       51,285,070         44,802,943          
รวมสินทรัพย์ 7,006,662,963       7,812,607,136    6,822,865,414    7,667,499,479      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินรวม

20 งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนีสิ้นและส่วนของเจา้ของ
หนีสิ้น
หนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั 18 2,537,813,832       2,862,390,705    2,537,813,832    2,862,390,705      
เจา้หนีบ้ริษัทประกนัภยัตอ่ 19 406,897,710          932,087,671       406,897,710       932,087,671        
หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ 20 90,654                   -                         -                         -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 5,035,877              5,488,933           -                         -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21 78,643,654            64,135,113         45,926,269         38,600,646          
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 15.2 5,891,092              4,080,315           3,696,103           1,376,704            
หนีส้ินอ่ืน
   เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัลว่งหนา้ 153,379,763          235,192,586       153,379,763       235,192,586        
   คา่จา้งและบ าเหน็จรบัรอตดับญัชี 22,223,663            78,465,646         22,223,663         78,465,646          
   อ่ืน ๆ 115,242,449          81,475,425         47,734,368         24,960,208          
รวมหนีสิ้น 3,325,218,694       4,263,316,394    3,217,671,708    4,173,074,166      
ส่วนของเจา้ของ
ทนุเรือนหุน้ 22
   ทนุจดทะเบยีน ออกจ าหนา่ยและช าระแลว้
      หุน้สามญั 4,214,993,832 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.88 บาท
         (31 ธันวาคม 2562: 4,214,993,832 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท) 3,709,194,572       4,214,993,832    3,709,194,572    4,214,993,832      
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส  ารองตามกฎหมาย 23 61,700,000            90,400,000         48,500,000         77,200,000          
   ยงัไม่จดัสรร 400,411,936          (412,784,888)      243,543,999       (544,358,341)       
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (489,862,239)         (343,318,202)      (396,044,865)      (253,410,178)       
รวมส่วนของเจา้ของ 3,681,444,269       3,549,290,742    3,605,193,706    3,494,425,313      
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจา้ของ 7,006,662,963       7,812,607,136    6,822,865,414    7,667,499,479      

-                            -                         -                         -                          
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บริษัท ไทยรับประกันภยัตอ่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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งบก าไรขาดทุน

2563 2562 2563 2562
รายได้
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั 4,328,727,602     4,455,274,300     4,328,727,602     4,455,274,300     
หกั: เบีย้ประกนัภยัจา่ยจากการเอาประกนัตอ่ (384,549,052)      (957,596,603)      (384,549,052)      (957,596,603)      
เบีย้ประกนัภยัตอ่รบัสทุธิ 3,944,178,550     3,497,677,697     3,944,178,550     3,497,677,697     
บวก (หกั): ส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิมขึน้) 
   ลดลงจากปีกอ่น (194,315,826)      111,147,290       (194,315,826)      111,147,290       
เบีย้ประกนัภยัตอ่ทีถื่อเป็นรายไดส้ทุธิจากการประกนัตอ่ 3,749,862,724     3,608,824,987     3,749,862,724     3,608,824,987     
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 159,675,467       394,391,956       159,675,467       394,391,956       
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 25 122,076,870       170,332,919       160,559,129       208,662,478       
ก าไรสทุธิจากเครือ่งมือทางการเงิน 26 2,334,716           111,921,054       2,313,067           111,620,726       
ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 27 12,988,105         25,843,060         12,967,653         25,853,521         
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม -                         (327,038)             -                         -                         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 379,171,559       375,668,883       -                         -                         
รายไดอ่ื้น 6,203,782           9,985,982           1,913,953           9,793,372           
รวมรายได้ 4,432,313,223     4,696,641,803     4,087,291,993     4,359,147,040     
ค่าใช้จา่ย
คา่สินไหมทดแทน 2,074,314,581     3,117,631,889     2,074,314,581     3,117,634,889     
หกั: คา่สินไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัตอ่ (238,535,607)      (1,140,528,943)   (238,535,607)      (1,140,528,943)   
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจา่ย 1,675,486,829     1,919,380,233     1,675,486,829     1,919,380,233     
คา่ใชจ้า่ยในการรบัประกนัภยัอ่ืน 155,091,181       144,304,748       155,165,309       144,392,901       
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 28 189,439,207       187,465,058       202,666,002       196,664,299       
คา่ใชจ้า่ยลงทนุ 5,837,171           6,758,063           5,837,171           6,758,063           
คา่ใชจ้า่ยจากการใหบ้ริการ 315,730,697       295,647,357       -                         -                         
ตน้ทนุทางการเงิน 399,275              187,775              228,661              11,225                
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 29 (42,009)               -                         (153,895)             -                         
คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 64,687                2,244,086           314,640              219,658              
รวมค่าใช้จา่ย 30 4,177,786,012     4,533,090,266     3,875,323,691     4,244,532,325     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 254,527,211       163,551,537       211,968,302       114,614,715       
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 17.2 (32,526,974)        (38,755,044)        (17,266,958)        (19,895,881)        
ก าไรสุทธิ 222,000,237       124,796,493       194,701,344       94,718,834         

การแบ่งปันก าไรสุทธิ:
สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 222,000,237       125,128,553       194,701,344       94,718,834         
สว่นทีเ่ป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย -                         (332,060)             

222,000,237       124,796,493       
ก าไรตอ่หุน้ 32
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 
   ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 0.05                    0.03                    0.05                    0.02                    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562
(หนว่ย: บาท)
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

2563 2562 2563 2562

ก าไรสุทธิ 222,000,237     124,796,493     194,701,344     94,718,834       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบก าไรขาดทนุในภายหลงั
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย -                       (242,985,502)    -                       (243,291,272)    
   บวก: ภาษีเงินได้ -                       48,597,100       -                       48,658,254       
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - สทุธิจากภาษีเงินได้ -                       (194,388,402)    -                       (194,633,018)    
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีท้ีว่ดัมลูคา่ดว้ย
      มลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (124,825)           -                       (73,803)            -                       
   บวก: ภาษีเงินได้ 24,965              -                       14,761              -                       
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีท้ีว่ดัมลูคา่ดว้ย
      มลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สทุธิจากภาษีเงินได้ (99,860)            -                       (59,042)            -                       
รวมรายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบก าไรขาดทนุในภายหลงั (99,860)            (194,388,402)    (59,042)            (194,633,018)    
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบก าไรขาดทนุในภายหลงั
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
       ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (122,402,331)    -                       (122,402,331)    -                       
   บวก: ภาษีเงินได้ 24,480,466       -                       24,480,465       -                       
   ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
       ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สทุธิจากภาษีเงินได้ (97,921,865)      -                       (97,921,866)      -                       
   ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (5,628,106)        (7,841,948)        (3,486,334)        (3,745,435)        
   บวก: ภาษีเงินได้ 1,125,621         1,568,390         697,267            749,087            
   ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
       - สทุธิจากภาษีเงินได้ (4,502,485)        (6,273,558)        (2,789,067)        (2,996,348)        
รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ในงบก าไรขาดทนุในภายหลงั (102,424,350)    (6,273,558)        (100,710,933)    (2,996,348)        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (102,524,210)    (200,661,960)    (100,769,975)    (197,629,366)    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 119,476,027     (75,865,467)      93,931,369       (102,910,532)    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี:
สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 119,476,027     (75,533,407)      93,931,369       (102,910,532)    
สว่นทีเ่ป็นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย -                       (332,060)           

119,476,027     (75,865,467)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) จดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั มีภมูิล  ำเนำในประเทศ
ไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มี 
HWIC ASIA FUND เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ซึ่งถือหุน้บริษัทฯในอตัรำรอ้ยละ 47 ของทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้
ของบริษัทฯ บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรรบัประกนัภยัต่อ โดยท่ีอยู่ของบริษัทฯตำมท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่ เลขท่ี 
48/22-24 ซอยรชัดำภิเษก 20 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอตุสำหกรรมในหลำยภำคสว่นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้ม สถำนกำรณด์งักลำ่วอำจน ำมำ
ซึ่งควำมไม่แน่นอนและอำจมีผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทได้
ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของสินทรพัย ์
ประมำณกำรหนีส้ินและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นีฝ่้ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจใน
ประเดน็ตำ่ง ๆ (ถำ้มี) เม่ือสถำนกำรณมี์กำรเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 

งบกำรเงินนีจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และจัดท ำขึน้ตำมวิธีกำรบัญชีเก่ียวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซึ่งก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตำมรูปแบบงบ
กำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำในกำรจดัท ำและย่ืนงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษัิทประกนัวินำศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ
แปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้

งบกำรเงินฉบบันีไ้ดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินขอ้ท่ี 5 เรื่อง สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส  ำคญั 
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2.1    งบการเงนิรวม 

(ก) งบกำรเงินรวมนีจ้ดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
ดงัตอ่ไปนี ้(รวมเรียกวำ่ “กลุม่บรษัิท”) 

  จดัตัง้ขึน้ อตัรำรอ้ยละของ 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ 
กำรถือหุน้                                     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2563 2562 

   รอ้ยละ รอ้ยละ 
บรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส  จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นบรหิำรจดักำร ไทย 100.0 100.0 
  สินไหมทดแทน และบรกิำร 

 ดำ้นกำรตลำด  
   

บรษัิท อีเอ็มซีเอส ไทย  จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นคอมพิวเตอร ์ ไทย 100.0 100.0 
  เก่ียวกบักำรจดักำรควำม    
  เสียหำยของยำนพำหนะ    
บรษัิท ไทยร ีแอคชวัเรยีล คอนซลัติง้ 
จ  ำกดั  

ใหบ้รกิำรดำ้นคณิตศำสตร์
ประกนัภยั กำรฝึกอบรมและกำร
เป็นท่ีปรกึษำ 

ไทย 100.0 100.0 

บรษัิท ไทยร ีอินโนเวชั่น จ ำกดั(1) บรกิำรพฒันำระบบพำณิชย์
อีเลก็ทรอนิกส ์

ไทย 100.0 100.0 

(1) ถือเป็นบรษัิทย่อยตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนำคม 2562    

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได ้หำกบริษัทฯมีสิทธิไดร้บัหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทนุ และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ
อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้

(ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคมุบรษัิทยอ่ยจนถงึวนัท่ีบรษัิทฯสิน้สดุกำรควบคมุบรษัิทยอ่ยนัน้ 

(ง) งบกำรเงินของบรษัิทยอ่ยไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส  ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษัิทฯ 

(จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคัญไดถู้กตัดออกจำกงบ
กำรเงินรวมนีแ้ลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทนุและสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อย
สว่นท่ีไม่ไดเ้ป็นของบรษัิทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในสว่นของงบก ำไรขำดทนุรวมและสว่นของผู้
ถือหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษัิทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตำมวิธีรำคำทนุ 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบรษัิทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส  ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจัดใหมี้ขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งไดมี้กำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งันี ้  

(ก) มาตรฐานรายงานทางการเงนิและแนวปฏบัิตทิางการบัญชทีีเ่กีย่วข้องกับกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนตำ่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มลูค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมหรอืรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยคำ่ของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึน้ และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู
เครื่องมือทำงกำรเงิน  

แนวปฏบัิตทิางการบัญช ีเร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกันภัย 

แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ออกมำ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรุง 2562) เรื่องสญัญำประกนัภยั ท่ี
อนญุำตใหผู้ร้บัประกนัท่ีเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีก ำหนด ใหส้ำมำรถยกเวน้กำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และฉบบัท่ี 7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นกำรชั่วครำว และก ำหนดใหถื้อปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เรื่อง 
เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำหรบัธุรกิจประกนัภยัแทน 
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แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีฉบบันี ้มีขอ้ก ำหนดบำงเรื่องท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 
9 โดยมีเรื่องที่ส  ำคญัดงันี ้

- กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ใหจ้ดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์พ่ือคำ้ หลกัทรพัยเ์ผ่ือ
ขำย ตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก ำหนด และลกูหนีแ้ละเงินใหกู้ยื้ม โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงหลกักำรประเมิน
โมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำ 

- กำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกดอ้ยค่ำ ผลก ำไรขำดทนุจำกกำรตดัรำยกำร และผลก ำไรขำดทนุจำกกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงในมลูค่ำยตุิธรรมของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง ส  ำหรบัตรำสำรทุนท่ีเป็นหลกัทรพัย์
เผ่ือขำย ใหร้บัรูเ้ขำ้สว่นของก ำไรหรอืขำดทนุ 

- ก ำหนดใหอ้นพุนัธแ์ฝงในสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นสญัญำแบบผสมตอ้งแยกออกจำกสญัญำหลกัหำก
เขำ้เง่ือนไขทกุขอ้ในกำรแยกสญัญำ 

นอกจำกนี ้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีฉบบันีมี้ขอ้ก ำหนดบำงเรื่องท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 7 ในสว่นของกำรเปิดเผยรำยกำร 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ถึงแมบ้ริษัทฯจะเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 ก ำหนดใหส้ำมำรถเลือกถือปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีได ้แต่ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่ม
บริษัทเห็นว่ำ กำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน มีควำมเหมำะสมกว่ำ 
บริษัทฯจึงเลือกถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุม่เครื่องมือทำงกำรเงิน มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบตอ่งบกำรเงินของกลุม่บรษัิท ดงันี ้

กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทตอ้งจัดประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินใหม่ใหส้อดคลอ้งกับโมเดลธุรกิจและกำรจัดกำร
สินทรพัยข์องบริษัทฯตำมพืน้ฐำนขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณท่ี์มีอยู่ ณ วนัท่ีเริ่มตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นครัง้แรกดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารทนุ 

- เงินลงทนุในหุน้ทนุท่ีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

กลุ่มบริษัทไดพ้ิจำรณำและจดัประเภทเงินลงทนุในหุน้ทนุท่ีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (เดิมจดัประเภท
เป็นเงินลงทนุเผ่ือขำยภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีเดิมท่ีถกูยกเลิกไป) เป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ณ วนัท่ีมำตรฐำนมีผลบงัคบัใช ้ 

- เงินลงทนุในหุน้ทนุท่ีไมใ่ช่หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  

กลุ่มบริษัทไดพ้ิจำรณำและจดัประเภทเงินลงทนุในหุน้ทนุท่ีไม่ใช่หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (เดิมจดัเป็นเงิน
ลงทนุทั่วไปภำยใตม้ำตรฐำนบญัชีเดิมท่ียกเลิกไป) เป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน  
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- เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ 

กลุ่มบริษัทไดพ้ิจำรณำและจัดประเภทเงินลงทนุในหน่วยลงทุน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขำย
ตำมวตัถปุระสงคภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีเดิมท่ีถกูยกเลิกไป) เป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน  

สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี ้

- เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ 

กลุม่บรษัิทไดพ้ิจำรณำและจดัประเภทเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพ่ือคำ้และ
เผ่ือขำยตำมวตัถปุระสงคภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีเดิมท่ีถกูยกเลิกไป) เป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ  

- เงินลงทนุในพนัธบตัรและหุน้กู ้ 

กลุ่มบริษัทไดพ้ิจำรณำและจดัประเภทเงินลงทนุในพนัธบตัรและหุน้กู ้(เดิมจดัประเภทเป็นตรำสำรหนีท่ี้
จะถือจนครบก ำหนดภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีเดิมท่ีถกูยกเลิกไป) เป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน  

- เงินลงทนุในเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 

กลุม่บรษัิทไดพ้ิจำรณำและจดัประเภทเงินลงทนุในเงินฝำกสถำบนักำรเงิน (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทนุ
ท่ีถือจนครบก ำหนดภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีเดิมท่ีถกูยกเลิกไป) เป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำ
ดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยสทุธิจำกคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ (ถำ้มี) 

- เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 

กลุ่มบริษัทไดพ้ิจำรณำและยงัคงจัดประเภทรำยกำรเงินใหกู้ยื้มท่ีบริษัทฯถือครองเพ่ือรบักระแสเงินสด
ตำมสญัญำและรบัช ำระเงินตน้และดอกเบีย้จำกจ ำนวนเงินตน้คงคำ้งเป็นเงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั
ท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยสทุธิจำกคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (ถำ้มี)  

กำรจดัประเภทรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงิน  

กำรถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบต่อกำรจดัประเภทรำยกำรหนีส้ิน
ทำงกำรเงิน กลุม่บรษัิทยงัคงจดัประเภทรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินและวดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งประมำณกำรกำรดอ้ยค่ำจำกผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้แทนกำรรบัรูผ้ลขำดทนุท่ีเกิดขึน้แลว้ตำมนโยบำยกำรบญัชีเดิม โดยกลุม่บรษัิท
จะรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อสินทรพัยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุำรณท่ี์มี
กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุ่มบริษัทน ำหลกักำรทั่วไปมำใชใ้นกำรค ำนวณผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้และน ำหลกักำรวิธีอย่ำงง่ำยมำใชใ้นกำรค ำนวณผล
ขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ลกูหนีธุ้รกิจประกนัภยั 
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กำรปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีม้ำถือปฏิบัติ โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี ้มำถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสมหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรยีบเทียบ 

ทัง้นี ้ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบันีไ้ดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวดัมลูคำ่ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินส ำหรบั
สญัญำเช่ำทกุรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แตส่ินทรพัยอ์ำ้งอิงนัน้มีมลูค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรบัผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรอืสญัญำเช่ำเงินทนุ 

กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนีม้ำถือปฏิบัติโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี ้มำถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันท่ี                                  
1 มกรำคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ 

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 

(ค)   แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรบัทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบั และเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไมแ่น่นอนเก่ียวกบั
สถำนกำรณด์งักลำ่ว 

แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนเุบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้  ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุม่บรษัิทท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหว่ำง
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิ่มเติมทำง
บญัชีในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มลูที่มีกำรคำดกำรณไ์ปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชว้ดัมลูค่ำ
ของผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีกลุม่บรษัิทใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวดัมลูค่ำของ
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ 
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- เลือกท่ีจะวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดด้วยมูลค่ ำยุติธรรม                                     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

อย่ำงไรก็ดี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของ
สินทรพัย ์จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 แลว้ และ
พิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีส ำหรบัทกุ
เรื่องท่ีกลุ่มบริษัทไดเ้คยถือปฏิบตัิในช่วงท่ีผ่ำนมำ โดยไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุม่บรษัิท 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที ่1 มกราคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชส้  ำหรบังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วไดร้บักำรปรบัปรุงเพ่ือใหมี้เนือ้หำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นว
ปฏิบตัิทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเริ่มน ำมำตรฐำน
ฉบบัปรบัปรุงดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิ 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อท่ี 3 กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิในระหว่ำงปีปัจจบุนั โดยกลุ่ม
บริษัทไดเ้ลือกปรบัผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี โดยปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม และองคป์ระกอบ
อ่ืนของสว่นของเจำ้ของ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไมป่รบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหลำ่นีม้ำถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน              
กำรรำยงำน          
ทำงกำรเงิน          
กลุม่เครือ่งมือ              
ทำงกำรเงิน  

(หมำยเหต ุ4.1) 

มำตรฐำน             
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน                     
ฉบบัท่ี 16            

(หมำยเหต ุ4.2) 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย ์     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 184,604 (125) - 184,479 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ - 2,595,753 - 2,595,753 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - 1,471,323 - 1,471,323 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 4,046,119 (4,046,119) - - 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 21,441 - - 21,441 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 248,744 - (4,063) 244,681 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 7,772 7,772 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 240,689 (4,118) - 236,571 
สินทรพัยอ่ื์น - อ่ืนๆ 108,573 (277) - 108,296 
หนีส้ิน     
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 4,080 - 3,709 7,789 
ส่วนของผู้ถอืหุน้     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (412,785) 13,451 - (399,334) 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ (343,318) 2,986 - (340,332) 

 

 

 

 

 

 



  

 

งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

126 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำน              
กำรรำยงำน          
ทำงกำรเงิน          
กลุม่เครือ่งมือ              
ทำงกำรเงิน  

(หมำยเหต ุ4.1) 

มำตรฐำน             
กำรรำยงำน           
ทำงกำรเงิน                     
ฉบบัท่ี 16            

(หมำยเหต ุ4.2) 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย ์     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 105,347 (71) - 105,276 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ - 2,458,744 - 2,458,744 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - 1,471,323 - 1,471,323 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 3,909,142 (3,909,142) - - 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 21,285 - - 21,285 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 139,591 - (1,376) 138,213 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 5,085 5,085 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 229,379 (4,171) - 225,208 
หนีส้ิน     
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1,376 - 3,709 5,085 
ส่วนของเจ้าของ     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (544,358) 13,742 - (530,616) 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ  (253,410) 2,941 - (250,469) 
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4.1     เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

รำยกำรท่ีมีผลกระทบตอ่ก ำไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่เครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิครัง้แรก แสดงไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                        
เฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วันที ่1 มกราคม 2563   
กำรจดัประเภทเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 17,510 17,510 

กำรรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสินทรพัยท์ำงกำรเงิน (687) (332) 

รวม 16,823 17,178 
หกั: ภำษีเงินได ้ (3,372) (3,436) 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 13,451 13,742 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ                                            
ณ วันที ่1 มกราคม 2563   

กำรจดัประเภทเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่ใช่หลกัทรพัย ์                                      
จดทะเบียนเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำ                               
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 15,197 15,197 

กำรจดัประเภทเงินลงทนุท่ีถือจนครบก ำหนดเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 6,045 5,989 

โอนก ำไรจำกกำรจดัประเภทเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีวดัมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ  (17,510) (17,510) 

รวม 3,732 3,676 
หกั: ภำษีเงินได ้ (746) (735) 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ                                                        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,986 2,941 
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ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มลูค่ำตำมกำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในกลุ่ม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินเปรยีบเทียบกบัมลูคำ่ตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดง
ไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  กำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ตำมกลุม่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

มลูค่ำตำม
หลกักำร 
บญัชีเดิม 

เครื่องมือทำง
กำรเงินที่วดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทนุ 

ตรำสำรหนีท้ี่วดั
มลูค่ำดว้ย

มลูค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทนุ

เบ็ดเสรจ็อื่น 

ตรำสำรทนุท่ี
ก ำหนดใหว้ดั

มลูค่ำดว้ยมลูคำ่
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็

อื่น 

เครื่องมือทำง
กำรเงินที่วดั
มลูค่ำดว้ย
รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย 

มลูค่ำตำม
มำตรฐำน                   

กำรรำยงำนทำง
กำรเงิน                    
ฉบบัที่ 9 

สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 184,604 - - - 184,479 184,479 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 2,589,470 777,769 876,696 - 941,288 2,595,753 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ 1,456,649 54,323 - 1,417,000 - 1,471,323 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 21,441 - - - 21,441 21,441 
สินทรพัยอ์ื่น - อื่นๆ 108,573 - - - 108,296 108,296 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 4,360,737 832,092 876,696 1,417,000 1,255,504 4,381,292 

 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  กำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ตำมกลุม่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 

มลูค่ำตำม
หลกักำร             
บญัชีเดิม 

เครื่องมือทำง
กำรเงินที่วดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรอื
ขำดทนุ 

ตรำสำรหนีท้ี่
วดัมลูค่ำดว้ย

มลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ตรำสำรทนุที่
ก  ำหนดใหว้ดั

มลูคำ่ดว้ยมลูคำ่
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็

อื่น 

เครื่องมือทำง
กำรเงินที่วดั
มลูค่ำดว้ย
รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย 

มลูค่ำตำม
มำตรฐำน                   

กำรรำยงำนทำง
กำรเงิน                    
ฉบบัที่ 9 

สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 105,347 - - - 105,276 105,276 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 2,452,493 756,249 849,593 - 852,902 2,458,744 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ 1,456,649 54,323 - 1,417,000 - 1,471,323 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 21,285 - - - 21,285 21,285 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิ 4,035,774 810,572 849,593 1,417,000 979,463 4,056,628 
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ตำรำงต่อไปนีแ้สดงรำยกำรกระทบยอดระหว่ำงค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  ซึ่งรบัรูต้ำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 101 เรื่อง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญูและคำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 
เรื่อง กำรบญัชีส ำหรบัเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กบัยอดคงเหลือของค่ำ
เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง 
เครื่องมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรวดัมลูค่ำของค่ำเผ่ือผล
ขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ใหมต่ำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันี ้ 
   (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสยั                    
จะสญูและดอ้ยคำ่                     

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมขึน้ 

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุ ดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดขึน้ ณ วนัท่ี                            

1 มกรำคม 2563 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่    

เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ - 163,058 163,058 

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 124,655 124,655 
เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ - 122,433 122,433 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนๆ 664,704 277,062 941,766 

รวม 664,704 687,208 1,351,912 

 
   (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสยั                    
จะสญูและดอ้ยคำ่                     

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมขึน้ 

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุ ดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดขึน้ ณ วนัท่ี                            

1 มกรำคม 2563 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่    

เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ - 163,058 163,058 

วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    
เงินสดรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 71,138 71,138 

เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ - 98,042 98,042 

รวม - 332,238 332,238 
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4.2 สัญญาเช่า 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ส ำหรบัสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมลูคำ่ปัจจบุนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ี
เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูยื้มสว่นเพิ่มของแต่ละบรษัิทในกลุม่บรษัิท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรบั
สญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษัทรบัรูม้ลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำม
สญัญำเช่ำดว้ยมลูค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 
  (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                      
เฉพำะกิจกำร 

   
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,944 1,944 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำและสิทธิเลือกซือ้ 1,156 1,156 
บวก: อ่ืน ๆ 717 717 
หกั: ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัชี (108) (108) 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 3,709 3,709 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,080 1,376 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 7,789 5,085 

อตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มสว่นเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (รอ้ยละตอ่ปี) 2.26% - 6.90% 2.26% - 3.45% 

รำยกำรปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                      
เฉพำะกิจกำร 

   
เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณส์ ำนกังำน 347 347 
ยำนพำหนะ 7,425 4,738 

รวมสินทรพัยส์ทิธิกำรใช ้ 7,772 5,085 
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5. สรุปนโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ 

5.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อ 

บรษัิทฯจดัประเภทของสญัญำประกนัภยัต่อและสญัญำประกนัภยัต่อช่วง (“สญัญำประกนัภยัต่อฯ”) โดยพิจำรณำ
จำกลกัษณะของสญัญำประกนัภยัต่อฯ โดยสญัญำประกนัภยัต่อฯคือสญัญำซึ่งผูร้บัประกนัภยัต่อ รบัควำมเสี่ยง
ดำ้นกำรรบัประกันภยัท่ีมีนัยส ำคญัจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง (ผูเ้อำประกนัภัยต่อ) และตกลงจะชดใชค้่ำสินไหม
ทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัตอ่หำกเหตกุำรณใ์นอนำคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบไุว ้(เหตกุำรณท่ี์เอำประกนัภยั) เกิดผล
กระทบในทำงลบต่อผูเ้อำประกันภัยต่อ  ในกำรพิจำรณำว่ำมีกำรรับควำมเสี่ยงดำ้นกำรรับประกันภัยต่อท่ีมี
นัยส ำคัญหรือไม่นัน้จะพิจำรณำจำกจ ำนวนผลประโยชนท่ี์จะตอ้งจ่ำยกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีรบัประกันภัยเกิด
ขึน้กับภำระผูกพันท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำหำกไม่มีสถำนกำรณ์ท่ีรบัประกันภัยเกิดขึน้ ซึ่งหำกไม่เข้ำเง่ือนไข
ดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษัทฯจะจดัประเภทสญัญำประกนัภยัต่อดงักล่ำวเป็นสญัญำกำรลงทนุ ซึ่งสัญญำกำรลงทนุคือ
สญัญำท่ีมีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสญัญำประกนัภยัและท ำใหผู้ร้บัประกนัภยัต่อมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินแต่ไม่ได้
ท  ำใหผู้ร้บัประกนัภยัต่อมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรรบัประกนัภยัท่ีส  ำคญั ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ ควำมเสี่ยงจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

บริษัทฯจัดประเภทของสญัญำโดยประเมินควำมส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นกำรรบัประกันภัยต่อเป็นรำยสญัญำ 
หำกสญัญำใดจดัประเภทเป็นสญัญำประกนัภยัต่อฯแลว้ จะยงัคงเป็นสญัญำประกนัภยัต่อฯตลอดไปจนกว่ำสิทธิ
และภำระผกูพนัทัง้หมดถกูท ำใหส้ิน้สดุหรือสิน้ผลบงัคบั หำกสญัญำใดเคยจดัประเภทเป็นสญัญำกำรลงทนุ ณ วนั
เริ่มตน้สญัญำ จะถกูจดัประเภทเป็นสญัญำประกนัภยัต่อฯในเวลำต่อมำ หำกพบว่ำบริษัทฯรบัควำมเสี่ยงดำ้นกำร
รบัประกนัภยัต่อท่ีมีนยัส ำคญัจำกกำรท ำสญัญำดงักลำ่ว 

5.2 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบีย้ประกนัภยัต่อรบั 

 เบีย้ประกันภัยต่อรบัประกอบดว้ยเบีย้ประกันภัยต่อรบัหกัดว้ยมลูค่ำของกรมธรรมท่ี์ยกเลิกและกำรส่งคืน
เบีย้ประกนัภยั 

 เบีย้ประกนัภยัต่อรบัถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษัทฯไดร้บัใบค ำขอเอำประกันภยัต่อหรือใบแจง้กำรประกนัภยัต่อ
จำกบรษัิทผูเ้อำประกนัภยัต่อ และบรษัิทฯไดยื้นยนัควำมคุม้ครองตำมเง่ือนไขของกำรรบัประกนัภยัต่อนัน้  

 ในกรณีท่ีเป็นกำรรบัประกนัภยัต่อท่ีควำมคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเบีย้ประกนัภยัต่อรบัส ำหรบักรมธรรม์
สว่นของควำมคุม้ครองท่ีเกินกว่ำ 1 ปีเป็นรำยกำรรบัลว่งหนำ้ โดยทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำกำรให้
ควำมคุม้ครองเป็นรำยปี 

(ข) รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 

 รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ แสดงรวมสว่นแบง่ก ำไรรบัจำกสญัญำประกนัภยัต่อช่วง 

 รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 

 รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ ประกอบดว้ยรำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จท่ีไดร้บัตำมอตัรำรอ้ยละของเบีย้
ประกนัภยัต่อจ่ำยและคำ่บ ำเหน็จรบัอ่ืนๆ 
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 รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จบนัทกึเป็นรำยกำรรอตดับญัชี โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมสดัสว่นของเบีย้
ประกนัภยัต่อท่ีรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 

 ในกรณีท่ีเป็นกำรเอำประกนัภยัต่อท่ีควำมคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกรำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จส ำหรบั
กรมธรรมส์่วนของควำมคุม้ครองท่ีเกินกว่ำ 1 ปีเป็นรำยกำรรบัล่วงหนำ้ โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำม
ระยะเวลำกำรใหค้วำมคุม้ครองเป็นรำยปี 

 สว่นแบง่ก ำไรรบัจำกสญัญำประกนัภยัต่อช่วง 

 ส่วนแบ่งก ำไรรับจำกสัญญำประกันภัยต่อช่วงถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง โดยค ำนวณจำกกำร
ประมำณกำรก ำไรจำกกำรรบัประกนัภยัของผูร้บัประกนัภยัต่อช่วงตลอดอำยขุองสญัญำประกนัภยัต่อช่วง
ตำมวิธีกำรและอตัรำสว่นแบง่ท่ีบรษัิทฯจะไดร้บัซึง่ระบไุวใ้นสญัญำ 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะค ำนวณส่วนแบ่งก ำไรรบัจำกสัญญำประกันภัยต่อช่วงตำม
สดัสว่นของยอดสะสมของประมำณกำรก ำไรจำกกำรรบัประกนัภยัต่อของผูร้บัประกนัภยัตอ่ช่วงตัง้แตว่นัเริ่ม
สญัญำตลอดจนถึงสิน้สดุสญัญำ หำกบรษัิทฯค ำนวณไดส้ว่นแบง่ก ำไรเพิ่มขึน้หรอืลดลงจำกงวดก่อน บรษัิท
ฯจะบนัทึกเป็น “เงินคำ้งรบัจำกกำรรบัประกนัภยัต่อ” ซึ่งแสดงเป็นสินทรพัยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือ 
“ส  ำรองส่วนแบ่งก ำไรจำกสญัญำประกนัภยัต่อ” ซึ่งแสดงเป็นหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้แต่กรณี 
และรบัรูส้่วนแบ่งก ำไรท่ีไดร้บัเพิ่มหรือลดโดยรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของรำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จในงบก ำไร
ขำดทนุ  

(ค) รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ 

 รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ โดยจะน ำมลูค่ำตำมบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตใน
ภำยหลงั ที่จะน ำมลูค่ำตำมบญัชีสทุธิของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน (สทุธิจำกคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดขึน้) มำคณูกบัอตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ 

 ดอกเบีย้รบัจำกเงินใหกู้ยื้มถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งตำมวิธีอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้รงิจำกยอดเงินตน้
ท่ีคำ้งช ำระ 

เงินปันผลรบัถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุม่บรษัิทมีสิทธิในกำรรบัเงินปันผล 

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุถือเป็นรำยไดห้รอืคำ่ใชจ้่ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

(ง) ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัรำยกำรออกจำกบญัชีของตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย ตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน ตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุและเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ซึง่บรษัิทฯ
รบัรูเ้ป็นรำยไดห้รอืคำ่ใชจ้่ำย ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
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(จ) ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ
ของตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 

(ฉ) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัรูเ้ม่ือไดใ้หบ้รกิำรแลว้โดยพิจำรณำถงึขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน 

(ช) คำ่สนิไหมทดแทนรบัคืนจำกกำรประกนัภยัต่อช่วง 

 คำ่สินไหมทดแทนรบัคืนจำกกำรประกนัภยัต่อช่วงรบัรูต้ำมสดัสว่นท่ีเอำประกนัภยัตอ่ของค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ โดยประมำณขึน้ตำม
เง่ือนไขในสญัญำประกนัภยัต่อช่วง บริษัทฯไดแ้สดงรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรหกัจำกค่ำสินไหมทดแทน
ในงบก ำไรขำดทนุ 

5.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบีย้ประกนัภยัต่อจ่ำย 

 เบีย้ประกันภัยต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อช่วงรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือได้โอนควำมเสี่ยงจำกกำร
ประกนัภยัใหบ้รษัิทรบัประกนัภยัต่อช่วงแลว้  

 ในกรณีท่ีเป็นกำรเอำประกนัต่อท่ีมีอำยกุำรคุม้ครองเกินกว่ำ 1 ปี จะบนัทึกเป็นรำยกำรจ่ำยล่วงหนำ้ โดย
ทยอยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมอำยกุำรใหค้วำมคุม้ครองเป็นรำยปี 

(ข) คำ่สนิไหมทดแทน 

 ค่ำสินไหมทดแทน ประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำร
รบัประกนัภยัต่อ ซึ่งแสดงตำมมลูค่ำของค่ำสินไหมทดแทน ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและรำยกำรปรบัปรุงค่ำ
สินไหมของงวดปัจจบุนัและงวดก่อนท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปี หกัดว้ยมลูค่ำซำกและกำรรบัคืนอ่ืน (ถำ้มี) และค่ำ
สินไหมรบัคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรบัประกนัภยัต่อจะรบัรูเ้ม่ือไดร้บัแจง้จำกบรษัิทผูเ้อำประกนัภยัต่อตำมจ ำนวนท่ี
ไดร้บัแจง้และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร มลูค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสงูสดุจะไม่เกินทนุ
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(ค) คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จจ่ำย 

 ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำยจะบนัทึกเป็นรำยกำรรอตดับญัชี โดยทยอยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมสดัส่วนของ
เบีย้ประกนัภยัรบัท่ีรบัรูเ้ป็นรำยได ้

 ในกรณีท่ีเป็นค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำยส ำหรบักำรรบัประกนัภยัต่อท่ีมีอำยคุุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทกึเป็น
รำยกำรรอตดับญัชีหกัจำกเบีย้ประกนัภยัต่อรบัลว่งหนำ้ โดยทยอยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำกำรให้
ควำมคุม้ครองเป็นรำยปี 
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(ง) คำ่ใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน  

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกันภัยอ่ืน คือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนท่ีเกิดจำกกำรรบัประกันภัย ทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงและ
ทำงออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่ำง ๆ โดยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(จ) คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน คือค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนท่ีไม่เก่ียวกบักำรรบัประกนัภยัและกำรจดักำรค่ำ
สินไหมทดแทน โดยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(ฉ) ตน้ทนุทำงกำรเงิน 

 ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ี
แทจ้รงิและรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 เ งินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเ งินสดหมำยถึง เ งินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้น ท่ีมี                              
สภำพคลอ่งสงู ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไมมี่ขอ้จ ำกดัในกำรเบิก
ใช ้บริษัทฯตัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้โดยใชว้ิธีกำรทั่วไปในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทนุ
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ท่ีตัง้เพิ่ม (ลด) จะบนัทกึบญัชีโดยเพิ่ม (ลด) คำ่ใชจ้่ำยในระหวำ่งปี 

5.5 สนิทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อและค่าเผื่อการด้อยค่า 

 สินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษัทประกนัภยัต่อซึ่งประมำณขึน้
โดยอำ้งอิงสญัญำประกันภัยต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ำรองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้และส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทนและคำ่สนิไหมทดแทนคำ้งจ่ำยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยั 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยจ์ำกกำรประกันภัยต่อ โดย
สินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อจะเกิดกำรดอ้ยค่ำเม่ือมีหลกัฐำนปรำกฏอย่ำงชดัเจนอนัเป็นผลมำจำกเหตกุำรณท่ี์
จะเกิดขึน้ภำยหลงักำรรบัรูส้ินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อเม่ือเริ่มแรก และท ำใหบ้ริษัทฯอำจจะไม่ไดร้บัจ ำนวนเงิน
ทัง้หมดตำมเง่ือนไขของสญัญำและผลกระทบตอ่จ ำนวนเงินจำกเหตกุำรณท่ี์บรษัิทฯจะไดร้บัจำกผูร้บัประกนัภยัต่อ
สำมำรถวดัมลูค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ โดยบรษัิทฯจะรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ในงบก ำไรขำดทนุ 

5.6 ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ/เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 

(ก) ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ 

ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกันภัยต่อแสดงด้วยจ ำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ และเงินมัดจ ำท่ี             
วำงไวจ้ำกกำรรบัประกนัภยัต่อ 

เงินคำ้งรบัจำกบริษัทประกันภัยต่อประกอบดว้ยค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งรบั ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรบั 
และรำยกำรคำ้งรบัอ่ืน ๆ จำกบริษัทประกนัภัยต่อ หกัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยบริษัทฯบนัทึกค่ำเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจำรณำจำก
ประสบกำรณก์ำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคำ้งรบัจำกบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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(ข) เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ 

เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ ำท่ีบริษัทถือไว้
จำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

 เงินคำ้งจ่ำยจำกบริษัทประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบีย้ประกนัภยัต่อจ่ำย และรำยกำรคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ ใหก้บั
บรษัิทประกนัภยัต่อ ยกเวน้คำ่สนิไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 

บรษัิทฯแสดงลกูหนี/้เจำ้หนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อดว้ยยอดสทุธิกบักิจกำรเดียวกนัเม่ือเขำ้เง่ือนไขกำรหกักลบทกุ
ขอ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนที่รบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษัทฯตัง้ใจท่ีจะรบัหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรบัรูไ้วใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสทุธิ หรือตัง้ใจท่ีจะรบั
ประโยชนจ์ำกสินทรพัยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหนีส้ิน 

5.7 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

(ก)  ตรำสำรอนพุนัธ ์

กลุ่มบริษัทใชต้รำสำรอนพุนัธ ์เช่น สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษัทรบัรูม้ลูค่ำเริ่มแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสญัญำ และวัดมลูค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม โดยรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำยตุิธรรมในภำยหลงัในงบก ำไรขำดทนุ ทัง้นี ้
กลุ่มบริษัทแสดงตรำสำรอนพุนัธเ์ป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยตุิธรรมมำกกว่ำศนูย ์และแสดงเป็น
หนีส้ินทำงกำรเงินเม่ือมีมลูค่ำยตุิธรรมนอ้ยกวำ่ศนูย ์ 

(ข) เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ 

 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรพัย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ร ับรูร้ำยกำรเริ่มแรก 
เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุน ดังนี ้ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี ้

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรำยกำรเงินลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตรำสำรหนีเ้ป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวัด
มลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) ของ
กลุ่มบรษัิทในกำรจดักำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัย์
ทำงกำรเงินนัน้ โดยถือตำมพืน้ฐำนขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณท่ี์มีอยู่ ณ วนัท่ีเริ่มใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นครัง้แรกหรอืวนัท่ีไดม้ำ โดยจดัประเภทดงัตอ่ไปนี ้

- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในงบก ำไรขำดทุน ทัง้นี ้
สินทรพัยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนพุนัธ ์เงินลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้ เงิน
ลงทนุในตรำสำรทนุซึ่งกลุม่บริษัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ
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เบด็เสรจ็อ่ืน และสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดที่ไมไ่ดร้บัช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้ สินทรพัย์
ทำงกำรเงินเหลำ่นีร้บัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรกดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรม และจะรบัรูเ้ป็นก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงิน
ลงทนุในงบก ำไรขำดทนุเม่ือมีกำรจ ำหน่ำย 

- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้เขำ้เง่ือนไขทัง้สองขอ้ในกำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรบั
กระแสเงินสดตำมสญัญำและเพ่ือขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสินทรพัยท์ำง
กำรเงิน ท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดซึง่เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือของเงินตน้
ในวนัท่ีก ำหนด สนิทรพัยท์ำงกำรเงินเหลำ่นีร้บัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรกดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรม 

 ภำยหลงัจำกกำรรบัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรก ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมรบัรูใ้น
สว่นของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน โดยก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมสะสมของ
เงินลงทนุในตรำสำรหนีจ้ะรบัรูเ้ป็นก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกเงินลงทนุใน            งบก ำไรขำดทนุเม่ือมีกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทนุในตรำสำรหนีน้ัน้ออกไป สว่นผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้และดอกเบีย้รบั
ซึง่ค  ำนวณดว้ยวิธีอตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ จะถกูรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 

 ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบด็เสรจ็อ่ืนแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมสทุธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดขึน้ (ถำ้มี) 

- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้เขำ้เง่ือนไขทัง้สองขอ้ในกำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรบั
กระแสเงินสดตำมสญัญำ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ่ง
เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนด กลุ่มบริษัทจะจดั
ประเภทเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย  สินทรพัยท์ำงกำรเงินเหล่ำ นีร้บัรู ้
รำยกำรเม่ือเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยแสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยสทุธิจำกค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้  (ถำ้
มี) 

ทัง้นี ้ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึน้จำกกำรตดัรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย์
ดงักลำ่วจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทนุ 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนทุกรำยกำรวดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยจัดประเภท
ดงัตอ่ไปนี ้

- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 
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 เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีตัง้ใจจะถือไวเ้พ่ือคำ้ กลุ่มบริษัทจะจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้กำร
จดัประเภทรำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร 

 ภำยหลงัจำกกำรรบัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรก ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมใน
ภำยหลงัและกำรตดัรำยกำรของเงินลงทนุในตรำสำรทนุนีจ้ะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 

 ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทนุแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 

- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุซึง่มิไดถื้อไวเ้พ่ือคำ้แต่ถือเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์หรือเป็นหลกัทรพัยท่ี์อำจมี
ควำมผนัผวนของรำคำต ่ำ กลุ่มบริษัทจัดประเภทเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหว้ัดมูลค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนโดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้กำรจดั
ประเภทรำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร นอกจำกนี ้กลุม่บรษัิทจดัประเภทเงินลงทนุในหน่วยลงทนุใน
กองทนุทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยแ์ละโครงสรำ้งพืน้ฐำน (REIT และ Infrastructure Trust) 
กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน (Infrastructure Fund) และกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Fund) 
เป็นเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนดว้ย
เช่นกนั 

ภำยหลงัจำกกำรรบัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรก  ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของ
เงินลงทนุในตรำสำรทนุนีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน และเม่ือมีกำรจ ำหน่ำย ก ำไรหรือ
ขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมสะสมจะโอนไปรบัรูใ้นก ำไรสะสม เงินปันผลจำกเงินลงทนุ
ดงักล่ำวรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ เวน้แต่เงินปันผลดงักล่ำวจะแสดงอย่ำงชดัเจนว่ำเป็นกำรไดร้บัคืนของ
ตน้ทนุกำรลงทนุจะรบัรูก้  ำไรในก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 

นอกจำกนี ้เงินลงทนุในตรำทนุท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนไม่มี
ขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยคำ่ 

ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุม่บรษัิทจดัประเภทเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรพัยบ์นัทกึในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุ 

- เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยแสดงตำมมลูค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติ ธรรมบนัทึกใน
ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน และจะบนัทกึในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุเม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรพัยน์ัน้ออกไป 

- เงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก ำหนดแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและหกัดว้ยค่ำ
เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) บริษัทฯตัดบญัชีส่วนเกิน/รบัรูส้่วนต ่ำกว่ำมลูค่ำตรำสำรหนีต้ำมอตัรำดอกเบีย้ท่ี
แทจ้รงิ ซึง่จ  ำนวนที่ตดัจ ำหน่ำย/รบัรูนี้จ้ะแสดงเป็นรำยกำรปรบักบัดอกเบีย้รบั 
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- เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทนุทั่วไป ซึ่งแสดงใน รำคำทนุ
สทุธิจำกคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) 

มลูค่ำยตุิธรรม 

มลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท ำกำร
สุดท้ำยของงวดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำม
ตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต มลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรัพย์
รฐับำลและรฐัวิสำหกิจและของตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนของสมำคมตลำด
ตรำสำรหนีไ้ทย มลูค่ำยตุิธรรมของหน่วยลงทนุท่ีไมอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกมลูค่ำสนิทรพัย์
สทุธิท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทนุ 

กำรตดัรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินจะถกูตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ได้
สิน้สดุลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้ หรือมีกำรโอนกำรควบคมุในสินทรพัยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มีกำรโอน
หรอืไมไ่ดค้งไวซ้ึง่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้   

กลุ่มบริษัทตดัรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัของหนีส้ินนัน้แลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผกูพนันัน้ หรือมีกำรสิน้สดุลงของภำระผกูพนันัน้ ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีมี
อยูใ่หเ้ป็นหนีส้ินใหม่จำกผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนัซึง่มีขอ้ก ำหนดท่ีแตกตำ่งกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนด
ของหนีส้ินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหนีส้ินเดิมและรบัรูห้นีส้ินใหม่ โดยรบัรู ้
ผลแตกตำ่งของมลูค่ำตำมบญัชีดงักลำ่วในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุ 

กำรหกักลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ตอ่เม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรบัรู ้และกิจกำรมี
ควำมตัง้ใจที่จะช ำระดว้ยยอดสทุธิ หรอืตัง้ใจที่จะรบัสนิทรพัยแ์ละช ำระหนีส้ินพรอ้มกนั 

(ค) เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบัและคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบัแสดงตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และหกัค่ำ
เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (ถำ้มี) 

 ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เงินใหกู้ยื้มแสดงตำมมลูค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บั บรษัิทฯตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ
เงินใหกู้ยื้มส ำหรบัผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บจำกลกูหนีไ้ม่ได ้โดยกำรวิเครำะหแ์ละประเมินฐำนะของ
ลกูหนีจ้ำกประสบกำรณใ์นกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงและมลูค่ำหลกัประกนัประกอบ ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ท่ีตัง้เพิ่ม (ลด) โดยบนัทกึบญัชีเพิ่ม (ลด) คำ่ใชจ้่ำยในระหวำ่งปี 

(ง) สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืน 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืน ประกอบดว้ยลกูหนีก้ำรคำ้ของบริษัทย่อยซึ่งแสดงดว้ยมลูค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บั กลุ่ม
บรษัิทฯ ตัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสินทรพัยด์งักลำ่ว โดยใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยใน
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กำรพิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทนุท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำย ุค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้
ตัง้เพิ่ม (ลด) บนัทกึบญัชีเป็นคำ่ใชจ้่ำยในระหวำ่งปี 

5.8  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือ                           
กำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 

5.9  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสือ่มราคา 

  ท่ีดินแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณแ์สดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม  และค่ำเผ่ือกำร
ดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)  

  ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอปุกรณค์ ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์
โดยประมำณดงันี ้
อำคำร - 20 ปี 
สว่นปรบัปรุงสินทรพัยเ์ช่ำ - 3 ปี และ 10 ปี (ตำมอำยสุญัญำเช่ำ) 
รถยนต ์ - 5 ปี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้  ำนกังำน - 5 ปี 
คอมพิวเตอร ์ - 3 ปี และ 5 ปี 

 คำ่เสื่อมรำคำรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 

 ไมมี่กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัท่ีดินและอำคำรระหวำ่งปรบัปรุง 

กลุม่บรษัิทตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรพัยห์รอืคำดว่ำจะไม่ไดร้บัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รอืกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์รำยกำรผลก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยจ์ะ
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุเม่ือกลุม่บรษัิทตดัรำยกำรสินทรพัยน์ัน้ออกจำกบญัชี 

5.10 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสมและคำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)     

 กลุ่มบริษัทตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชนจ์ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยด์งักลำ่วเม่ือมีขอ้บ่งชีว้ำ่สินทรพัยน์ัน้เกิดกำร
ดอ้ยค่ำ กลุม่บรษัิทจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักลำ่วทกุ
สิน้ปีเป็นอยำ่งนอ้ย คำ่ตดัจ ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชนจ์ ำกดัคือ ตน้ทนุกำรไดม้ำควำมรูท้ำงเทคนิครอตดัจ่ำยและโปรแกรม
คอมพิวเตอรซ์ึง่มีอำยกุำรใหป้ระโยชน ์5 ปี และ 10 ปี 

 ไมมี่กำรตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัโปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหวำ่งพฒันำ 

5.11   สนิทรัพยส์ทิธิการใช้/หนีส้นิตามสัญญาเช่า 

 ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 
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ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ โดย
สญัญำจะเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสญัญำนัน้มีกำรใหส้ิทธิในกำรควบคมุกำรใชส้ินทรพัย์
ท่ีระบไุดส้  ำหรบัช่วงเวลำหนึ่งเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนกบัสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรบักำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสญัญำเช่ำทกุสญัญำ (เวน้แต่สญัญำเช่ำ
ระยะสัน้และสญัญำเช่ำท่ีสินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ) ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเริ่มมีผล (วนัท่ีสินทรพัยอ์ำ้งอิงพรอ้มใช้
งำน) กลุ่มบริษัทบนัทึกสินทรพัยส์ิทธิกำรใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในกำรใชส้ินทรพัยอ์ำ้งอิงและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำตำม
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ  

(ก)  สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใชว้ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ และปรบัปรุงดว้ยกำรวดั
มลูค่ำของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำใหม่ รำคำทนุของสินทรพัยส์ิทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหนีส้ินตำม
สญัญำเช่ำจำกกำรรบัรูเ้ริ่มแรก ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ จ  ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สญัญำเช่ำเริม่มีผลหรอืก่อนวนัท่ีสญัญำเช่ำเริม่มีผล และหกัดว้ยสิ่งจงูใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดร้บั 

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัยส์ิทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทนุโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำหรืออำยกุำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณของสนิทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลำใดจะสัน้กวำ่ ดงันี ้

  อปุกรณ ์ 5 ปี 

  ยำนพำหนะ 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรพัยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้ับกลุ่มบริษัทเม่ือสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรพัยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชส้ิทธิเลือกซือ้ ค่ำเสื่อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ
ของสินทรพัย ์

(ข)  หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ
เช่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยสิ่งจูงใจตำมสญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนั
แปรท่ีขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ  รวมถึงรำคำใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซือ้ซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลท่ีกลุม่บรษัิทจะใชส้ิทธินัน้ และกำรจ่ำยค่ำปรบัเพ่ือ
กำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสญัญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นว่ำกลุม่บรษัิทจะใชส้ิทธิในกำรยกเลิกสญัญำ
เช่ำ กลุ่มบริษัทบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเหตกุำรณห์รือเง่ือนไข
ซึง่เก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนัน้ไดเ้กิดขึน้  

กลุม่บรษัิทคิดลดมลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุม่บรษัิท หลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเริ่มมีผล มลูค่ำตำมบญัชีของ
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำจะเพิ่มขึน้จำกดอกเบีย้ของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำม
สญัญำเช่ำ นอกจำกนี ้มลูค่ำตำมบญัชีของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำจะถกูวดัมลูค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลง
อำยสุญัญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือก
ซือ้สนิทรพัยอ์ำ้งอิง 
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(ค)  สญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนับตัง้แต่วันท่ีสัญญำเช่ำเริ่มมีผล หรือสัญญำเช่ำซึ่ง
สินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ จะบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563  

สญัญำเช่ำอปุกรณ ์ยำนพำหนะและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสว่น
ใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์เช่ำหรือมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำ
กว่ำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินอ่ืน ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในงบ
ก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำยตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสนิทรพัยท่ี์เช่ำ 

สญัญำเช่ำอปุกรณแ์ละยำนพำหนะท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสว่นใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บั
ผูเ้ช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุ
ตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

5.12    หนีส้นิจากสัญญาประกันภัย 

หนีส้ินจำกสญัญำประกนัภยั ประกอบดว้ยส ำรองคำ่สนิไหมทดแทนและส ำรองเบีย้ประกนัภยั 

(ก) ส ำรองคำ่สนิไหมทดแทน 

ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน ประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยและส ำรองคำ่สินไหมทดแทนโดยคำ่สินไหม
ทดแทนคำ้งจ่ำยบันทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนบันทึกเม่ือไดร้บักำรแจง้ค ำ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำย
บรหิำร ทัง้นีจ้  ำนวนส ำรองคำ่สินไหมทดแทนสงูสดุจะไม่เกินทนุประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทน ค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตรป์ระกนัภยั โดยค ำนวณจำกประมำณ
กำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยใหแ้ก่ผูเ้อำประกันภัยในอนำคตส ำหรบัควำมสูญเสียท่ี
เกิดขึน้แลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทัง้จำกรำยกำรควำมสญูเสียท่ีบริษัทฯไดร้บัรำยงำน
แลว้และยงัไม่ไดร้บัรำยงำน รวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน ผลต่ำงระหว่ำงประมำณกำร
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณไดสู้งกว่ำค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดร้บัรูไ้ปแลว้ในบัญชี จะรบัรูเ้ป็นส ำรอง
ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้แลว้แตย่งัไมไ่ดมี้กำรรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) 

(ข) ส ำรองเบีย้ประกนัภยั 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมลูค่ำของส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียงัไม่สิน้สดุกับ
ส ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมลูค่ำของส ำรองควำมเสี่ยงภยัท่ียงัไม่สิน้สดุสงูกว่ำส ำรอง
เบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้บริษัทฯจะรบัรูส้่วนต่ำงและแสดงรำยกำรส ำรองควำมเสี่ยงภยัท่ียงัไม่
สิน้สดุในงบกำรเงิน 
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ส ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้

บริษัทฯบนัทึกส ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ซึ่งค  ำนวณจำกเบีย้ประกนัภยัต่อรบัก่อนกำรเอำ
ประกนัภยัต่อช่วงดว้ยวิธีกำรดงันี ้
กำรประกนัอคัคีภยั รถยนต ์                           
และภยัเบด็เตลด็แบบสญัญำ 

-  วิธีเฉล่ียรำยเดือน  
(วิธีเศษหนึ่งสว่นย่ีสิบสี่) 

กำรประกนัอคัคีภยั รถยนต ์                            
และภยัเบด็เตลด็เฉพำะรำย 

- วิธีเฉล่ียรำยวนั  
(วิธีเศษหนึ่งสว่นสำมรอ้ยหกสิบหำ้) 

กำรประกนัภยัตวัเรอื - วิธีเฉล่ียรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่งสว่นย่ีสิบสี่) 
กำรประกนัภยัสินคำ้ขนสง่แบบสญัญำ -  เตม็จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิในรอบเกำ้สิบวนั

ยอ้นหลงั 
กำรประกนัภยัสินคำ้ขนสง่แบบเฉพำะรำยและกำร
ประกนัภยัอบุตัิเหตกุำรเดินทำงท่ีมีระยะเวลำ
คุม้ครองไมเ่กิน 6 เดือน 

- รอ้ยละรอ้ยของเบีย้ประกนัภยัรบัตัง้แตว่นัท่ีออก
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริม่มีผลคุม้ครอง 

ส ำรองควำมเสี่ยงภยัท่ียงัไมส่ิน้สดุ 

ส ำรองควำมเสี่ยงภยัท่ียงัไม่สิน้สดุ ไดแ้ก่จ  ำนวนเงินท่ีบริษัทฯจัดส ำรองไวเ้พ่ือชดใชค้่ำสินไหมทดแทนและ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตส ำหรบักำรประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซึ่งค  ำนวณโดยวิธีกำร
ทำงคณิตศำสตรป์ระกนัภยั บรษัิทฯใชก้ำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสดุของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ใน
ระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูในอดีต 

5.13 ผลประโยชนพ์นักงาน 

(ก) ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 

 กลุม่บรษัิทรบัรู ้เงินเดือน คำ่จำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

(ข) ผลประโยชนร์ะยะยำว 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 กลุม่บรษัิทและพนกังำนไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ำรองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรพัย์
ของกลุม่บรษัิท เงินท่ีกลุม่บรษัิทจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 

 กลุม่บรษัิทมีภำระส ำหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน  ซึ่งกลุม่
บรษัิทถือวำ่เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนกังำน  

 กลุม่บริษัทค ำนวณภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยไดท้  ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว
ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
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 กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภัยส ำหรบัโครงกำร
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 

5.14 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูก
กลุม่บรษัิทควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษัิท 

 นอกจำกนีบุ้คคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซึ่งท ำใหมี้อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของกลุม่บรษัิทท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิท 

5.15 ภาษีเงนิได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภำษีเงินไดปั้จจบุนั 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยใหก้ับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรฐั โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

(ข) ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษี
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินภำษีเงินไดร้อตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รบัรู ้
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกตำ่งชั่วครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ 

 กลุม่บรษัิทจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอตอ่กำรน ำสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทัง้หมดหรอืบำงสว่นมำใชป้ระโยชน ์

กลุม่บรษัิทจะบนัทกึภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของหำกภำษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 

5.16    เงนิตราต่างประเทศ 

  กลุม่บรษัิทแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกลุเงินบำท ซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของกลุม่บรษัิท รำยกำรตำ่งๆของแตล่ะบรษัิทท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมลูคำ่ดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของแตล่ะบรษัิทนัน้ 

  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกลุเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบ
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ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

5.17 ประมาณการหนีส้นิ 

 กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้ินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ 
และมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่นอนว่ำกลุม่บรษัิทจะเสียทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ 
และกลุม่บรษัิทสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันัน้ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.18 การด้อยค่าของสนิทรัพย ์

(ก) สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทรบัรูค้่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของตรำสำรหนีท้ัง้หมดท่ีไม่ไดว้ดัมลูค่ำดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ค  ำนวณจำกประมำณกำรของ
จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะไม่ไดร้บั กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตเป็นระดบัโดย
ก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั
ซึง่ถกูแบง่ออกเป็นระดบัชัน้ (Staging) ขึน้อยูก่บัคณุภำพทำงเครดิต 

ในกรณีท่ีควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญันบัตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก 
กลุม่บรษัิทวดัมลูค่ำผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้โดยพิจำรณำจำกกำรผิดสญัญำท่ีอำจจะเกิดขึน้
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะที่หำกควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญันบัตัง้แต่กำร
รบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก กลุม่บรษัิทวดัมลูค่ำผลขำดทนุดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึน้ตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเครื่องมือทำงกำรเงิน  

กลุม่บรษัิทพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตจะเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั เมื่อมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สญัญำเกินกว่ำ 90 วัน และพิจำรณำว่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินนัน้มีกำรผิดสญัญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสญัญำเกินกวำ่ 180 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุม่บรษัิทอำจพิจำรณำว่ำสินทรพัยท์ำงกำร
เงินนัน้มีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสญัญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มลู
ภำยในหรอืขอ้มลูภำยนอกอื่น เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

บริษัทย่อยใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ส  ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ 
ดังนั้น ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทย่อยจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง
ทำงดำ้นเครดิต แตจ่ะรบัรูค้ำ่เผ่ือผลขำดทนุจำกผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตลอดอำยขุองลกูหนี ้
กำรค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำร
คำดกำรณไ์ปในอนำคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรพัยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบัญชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตำม
สญัญำอีกต่อไป 

(ข) สินทรพัยท่ี์ไมใ่ช่สนิทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชห้รือสินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน หำกมีขอ้บ่งชีว้่ำสินทรพัยด์งักลำ่วอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษัทรบัรู ้
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทนุเม่ือมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยมี์มลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำ
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ตำมบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้มลูค่ำท่ี คำดว่ำจะไดร้บัคืนหมำยถึง มลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยของ
สินทรพัยห์รอืมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยแ์ลว้แตร่ำคำใดจะสงูกวำ่ 

  กลุม่บรษัิทจะรบัรูร้ำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุ หำกในกำรประเมินกำรดอ้ย
คำ่ของสินทรพัย ์มีขอ้บ่งชีท่ี้แสดงใหเ้ห็นว่ำผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท่ี์รบัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไป
หรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยน์ัน้ และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้  ำหนดมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บั
คืนภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำครัง้ลำ่สดุ โดยมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยท่ี์เพิ่มขึน้จำก
กำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรบัรู ้
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงังบก ำไรขำดทนุทนัที 

5.19 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ำยตุิธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหนีส้ินให้
ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกติระหว่ำงผูซื้อ้และผูข้ำย (ผูร้่วมในตลำด) ณ วนัท่ีวั ด
มลูค่ำ กลุ่มบริษัทใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึ่ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำด
ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมี
สภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ ์และพยำยำมใชข้อ้มลูที่สำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูค่ำยตุิธรรมนัน้
ใหม้ำกท่ีสดุ  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยห์รอืหนีส้ินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รอืหนีส้ิน ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูค่ำ
ยตุิธรรมส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมแบบเกิดขึน้
ประจ ำ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชทีีส่ าคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้กำรใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส  ำคญัมีดงันี ้
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6.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อ 

 ในกำรพิจำรณำเพ่ือจดัประเภทสญัญำประกนัภยัต่อตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษัทฯ
ตอ้งทดสอบสญัญำประกนัภยัตอ่ว่ำเป็นสญัญำท่ีรบัควำมเสี่ยงดำ้นกำรรบัประกนัภยัท่ีมีนยัส ำคญัจำกคู่สญัญำอีก
ฝ่ำยหนึ่งหรือไม่ โดยใชว้ิธีกำรทำงคณิตศำสตรป์ระกนัภยัท่ีอำศยัขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูค่ำสินไหมในอดีต
และขอ้สมมติอ่ืนๆ ซึง่ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำรเลือกใชข้อ้สมมติดงักลำ่ว 

6.2 การรับรู้และการตัดรายการสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ  

 ในกำรพิจำรณำกำรรบัรูห้รือกำรตดัรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯไดโ้อนหรือรบัโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชนใ์นสินทรพัยแ์ละหนีส้ินดงักล่ำวแลว้หรือไม่  โดยใชด้ลุยพินิจ
บนพืน้ฐำนของขอ้มลูท่ีดีท่ีสดุท่ีรบัรูไ้ดใ้นสภำวะปัจจบุนั 

6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรัพยท์างการเงนิ 

 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ส  ำหรบั
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน กำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ขึน้อยู่กบักำรประเมินกำรเพิ่มขึน้ของ
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต กำรพฒันำแบบจ ำลอง กำรวิเครำะหส์ถำนะของลกูหนี ้ควำมน่ำจะเป็นของกำรไดร้บัช ำระ
หนี ้กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติท่ีแตกต่ำงกันอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิต ดงันัน้ ผลท่ี
เกิดขึน้จรงิอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้

6.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อ 

 ในกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนจำกกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยป์ระกันภัยต่อ โดยค ำนึงถึงเง่ือนไขของสัญญำและ
เหตกุำรณท่ี์เกิดขึน้และสง่ผลท ำใหบ้รษัิทฯอำจจะไมไ่ดร้บัจ ำนวนเงินทัง้หมดตำมเง่ือนไขของสญัญำ 

6.5 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ 

 ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหนีท่ี้คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้  

6.6  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรัพยท์างการเงนิ 

 ในกำรประเมินค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยด์งักล่ำว มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรพัยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำย กลุ่มบริษัทอำ้งอิงจำกขอ้มลูที่มีอยู่เก่ียวกบัธุรกรรมกำรขำยท่ีมีผลผกูพนัซึ่งไดเ้ขำ้ท ำ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกันส ำหรบัสินทรพัยท่ี์คลำ้ยคลึงกันหรืออำ้งอิงจำกรำคำตลำดท่ีสำมำรถ
สงัเกตไดห้กัดว้ยตน้ทนุส่วนเพิ่มในกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยน์ัน้ ในกำรประเมินมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัย ์กลุม่บริษัท
ใชแ้บบจ ำลองกำรคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใชข้อ้มลูงบประมำณในช่วง 5 ปีขำ้งหนำ้และไม่รวมถึงกำรปรบัโครงสรำ้ง
ใดๆ ท่ีกิจกำรยังไม่ไดมี้ผลผูกพันหรือกำรลงทุนในอนำคตท่ีส ำคัญซึ่งจะท ำใหส้ินทรพัยน์ั้นดีขึน้ ทัง้นี ้ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนคืออตัรำคิดลดท่ีใชใ้นแบบจ ำลองดงักล่ำว ตลอดจนกระแสเงินสดรบัใน
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อนำคตท่ีคำดกำรณแ์ละอตัรำกำรเติบโตท่ีใชเ้พ่ือ กำรคำดกำรณ์ กำรประมำณกำรดงักล่ำวส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน ซึง่กลุม่บรษัิทไดบ้นัทกึไวใ้นงบกำรเงิน  

6.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ/์สนิทรัพยส์ทิธิการใช้ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำร อปุกรณแ์ละสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ
อำยุกำรใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำร อุปกรณ์และสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้และตอ้ง
ทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่ำคงเหลือหำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร อปุกรณแ์ละสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรพัยน์ั้น ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยใน
อนำคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

6.8 สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

 ในกำรบนัทกึและวดัมลูค่ำของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำย
บรหิำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดวำ่จะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย ์รวมทัง้กำรเลือกอตัรำคิดลด
ท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ  

6.9 สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี ส  ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำษีท่ี
ไมไ่ดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่กลุม่บรษัิทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำกผล
แตกตำ่งชั่วครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุม่บรษัิทควรรบัรูจ้  ำนวนสนิทรพัย์
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ ำนวนเทำ่ใด โดยพิจำรณำถงึจ ำนวนก ำไรที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะช่วงเวลำ 

6.10 ส ารองค่าสนิไหมทดแทน 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษัิทฯตอ้งประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทน โดยแยกพิจำรณำสองสว่น คือ 
ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้และบริษัทฯไดร้บัรำยงำนควำมเสียหำยแลว้ และส่วนของควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึน้แลว้แต่บริษัทฯยงัไม่ไดร้บัรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งตอ้งใชว้ิธีกำรทำงคณิตศำสตร์
ประกันภัยในกำรประมำณกำร โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชป้ระกอบดว้ยขอ้มลูในอดีต  ซึ่งไดแ้ก่ อตัรำส่วนค่ำสินไหม
ทดแทนสมบรูณแ์ละอตัรำสว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรไดเ้ป็นตน้ ผูบ้รหิำรตอ้งใช้
นักคณิตศำสตรป์ระกันภัย อย่ำงไรก็ตำมประมำณกำรดังกล่ำวเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณใ์นอนำคต จึงอำจ
แตกตำ่งกบัผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จรงิได ้

6.11 ส ารองความเสีย่งภัยทีไ่ม่สิน้สุด 

 ส ำรองประกันภัยส ำหรบัควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิน้สดุค ำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตรป์ระกันภัย โดยใชก้ำร
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสดุของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในระยะเวลำเอำประกนัท่ี
เหลืออยู ่ซึง่กำรประมำณเงินส ำรองดงักลำ่วจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจของฝ่ำยบรหิำร ซึ่งอำ้งอิงจำกขอ้มลูในอดีตและ
ประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสดุ ณ ขณะนัน้ 
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6.12 ส่วนแบ่งก าไรรับจากสัญญาประกันภัยต่อ 

 สว่นแบง่ก ำไรรบัจำกสญัญำประกนัภยัตอ่ประมำณกำรตำมอตัรำสว่นแบง่ก ำไรที่บรษัิทฯจะไดร้บัจำกยอดก ำไรจำก
กำรรบัประกนัภยัรวมของผูร้บัประกนัภยัต่อช่วงตลอดอำยสุญัญำ โดยค ำนวณจำกเบีย้ประกนัภยัรบัตำมสญัญำ
หกัดว้ยประมำณกำรท่ีดีท่ีสดุของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจนสิน้สดุสญัญำ 
ซึ่งกำรประมำณกำรดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรซึ่งอำ้งอิงจำกขอ้มลูค่ำสินไหมทดแทนในอดีต
และกำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสดุในขณะนัน้ 

6.13 สัญญาเช่า  

กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรอืยกเลิกสญัญำเช่ำ  

 ในกำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุม่บรษัิทมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตสุมผลหรือไม่ท่ีจะใชส้ิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรอืยกเลิกสญัญำเช่ำโดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจรงิและ
สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีท ำใหเ้กิดสิ่งจงูใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบักลุม่บรษัิทในกำรใชห้รือไม่ใชส้ิทธิเลือก
นัน้ 

กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้เงินกูยื้มสว่นเพิ่ม 

 กลุ่มบริษัทไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำ ดงันัน้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจใน
กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในกำรคิดลดหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ โดยอตัรำดอกเบีย้
กำรกูยื้มส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบีย้ท่ีกลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ำยในกำรกูยื้มเงินท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหไ้ดม้ำซึ่งสินทรพัยท่ี์มี
มลูค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใชใ้นสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลงึ โดยมีระยะเวลำกำรกูยื้มและ
หลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลงึ 

6.14 ภาระผูกพันและผลประโยชนพ์นักงานค้างจ่าย 

 ภำระผกูพนัและผลประโยชนพ์นกังำนคำ้งจ่ำย เป็นหนีส้ินท่ีบนัทึกตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของ
พนักงำนและโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนซึ่งประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภัย โดยอำศัยขอ้
สมมติต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำร
เปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6.15 คดฟ้ีองร้อง 

 บรษัิทฯมีหนีส้ินท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกกำรถกูฟ้องรอ้งเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชด้ลุยพินิจในกำรประเมินผล
ของคดีท่ีถกูฟ้องรอ้งแลว้ท ำใหเ้ช่ือมั่นไดว้่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้จะไม่เกินกว่ำจ ำนวนท่ีไดบ้นัทกึไวแ้ลว้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน 

6.16 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ท่ีไม่มีกำรซือ้ขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซือ้ขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมลูค่ำ ซึ่งตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงดำ้นเครดิต (ทัง้ของกลุ่มบริษัทและ
คู่สญัญำ) สภำพคล่อง ขอ้มลูควำมสมัพนัธ ์และกำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
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กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมลูค่ำยตุิธรรมท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม 

 

7. การจัดประเภทสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยอดคงเหลือของสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินจดัประเภทไดด้งันี ้
     (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

เครือ่งมือทำง
กำรเงินท่ีวดั

มลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทนุ 

ตรำสำรหนีท่ี้วดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็

อ่ืน 

ตรำสำรทนุท่ี
ก ำหนดใหว้ดั
มลูค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทำง
กำรเงินท่ีวดั

มลูค่ำดว้ยรำคำ
ทนุตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 209,845,474 209,845,474 
รำยไดจ้ำกกำรลงทนุคำ้งรบั - - - 2,655,437 2,655,437 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 130,646,378 1,901,924,524 - 439,966,151 2,472,537,053 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ -  1,496,699,198 - 1,496,699,198 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั - - - 17,047,440 17,047,440 

หนีส้ินทางการเงนิ       
หนีส้ินตรำสำรอนพุนัธ ์ 90,654 - - - 90,654 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - - 5,891,092 5,891,092 

 
 (หน่วย: บำท) 

 งบเฉพำะกิจกำร 

 

เครือ่งมือทำง
กำรเงินท่ีวดั

มลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทนุ 

ตรำสำรหนีท่ี้วดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็

อ่ืน 

ตรำสำรทนุท่ี
ก ำหนดใหว้ดั
มลูค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

เครือ่งมือทำง
กำรเงินท่ีวดั

มลูค่ำดว้ยรำคำ
ทนุตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 125,548,222 125,548,222 
รำยไดจ้ำกกำรลงทนุคำ้งรบั - - - 2,293,229 2,293,229 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 114,016,234 1,901,612,106 - 310,996,921 2,326,625,261 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - - 1,496,699,198 - 1,496,699,198 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั - - - 16,961,745 16,961,745 

หนีส้ินทางการเงนิ       
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - - 3,696,103 3,696,103 
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8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

    (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

     
เงินสด 105,830 106,000 34,830 35,000 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน     

 เงินฝำกออมทรพัยแ์ละกระแสรำยวนั 209,881,454 184,497,593 125,598,240 105,311,768 

รวม 209,987,284 184,603,593 125,633,070 105,346,768 

หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (141,810) - (84,848) - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - สทุธิ 209,845,474 184,603,593 125,548,222 105,346,768 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งรอ้ยละ 0.05 ถงึ 0.13 ตอ่ปี และ รอ้ย
ละ 0.10 ถงึ 0.38 ตอ่ปี ตำมล ำดบั 

9. สินทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

ส ำรองประกนัภยัสว่นท่ีเรยีกคืนจำกบรษัิทประกนัภยัต่อ   
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน 111,707,016 516,301,342 
ส ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 63,864,867 253,039,212 

สินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 175,571,883 769,340,554 

10. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

   
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 811,569,442 813,170,691 

เงินคำ้งรบัจำกกำรประกนัภยัต่อ 570,747,786 738,555,161 

รวม 1,382,317,228 1,551,725,852 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (22,340,257) (23,214,873) 

ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - สทุธิ 1,359,976,971 1,528,510,979 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินคำ้งรบัจำกกำรประกนัภยัต่อจ ำแนกอำยคุำ้งช ำระแสดง
ไดด้งันี ้
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

   
ยงัไม่ถึงก ำหนดรบัช ำระ 336,008,691 670,381,698 
คำ้งรบัไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 206,285,435 42,318,927 
คำ้งรบัเป็นระยะเวลำ 1 - 2 ปี 4,095,727 20,287,833 

คำ้งรบัเกินกว่ำ 2 ปี 24,357,933 5,566,703 

รวมเงินคำ้งรบัจำกกำรประกนัภยัต่อ 570,747,786 738,555,161 

 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มี เ งินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ ท่ี เ กินก ำหนดช ำระจำกบริษัท                                  
รับประกันภัยต่อต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง  จ ำนวน 190 ล้ำนบำท และเจ้ำหนี ้บริษัทประกันภัยต่อ จ ำนวน                                     
50 ลำ้นบำท จำกบรษัิทรบัประกนัภยัตอ่ตำ่งประเทศรำยเดียวกนั โดยมียอดคำ้งรบัสทุธิ จ ำนวน 140 ลำ้นบำท (ไมร่วม
ดอกเบีย้) บรษัิทฯไดต้ิดตำมทวงถำมกบับรษัิทรบัประกนัภยัต่อรำยดงักลำ่วมำโดยตลอด แต่บรษัิทรบัประกนัภยัต่อ
ยงัคงเพิกเฉยไมย่อมช ำระหนี ้ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงยื่นค ำเสนอขอ้พิพำทตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร อย่ำงไรก็ดี 
บรษัิทรบัประกนัภยัต่อยงัคงปฏิเสธช ำระเงินและกล่ำวอำ้งว่ำตนมีสิทธิบอกลำ้งสญัญำประกนัภยัต่อ และเรียกรอ้ง
ใหบ้รษัิทฯ ช ำระเงินคำ่สินไหมทดแทนท่ีเคยจ่ำยมำแลว้คืนรวมประมำณ 745 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบีย้นบัจำกวนัท่ี 
14 สิงหำคม 2563 ทัง้นี ้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำขอ้กล่ำวอำ้งทัง้หมดท่ีบริษัทรบัประกันภัยต่อรำย
ดงักล่ำวมี ประกอบกบัเอกสำรหลกัฐำนของบริษัทฯ ตลอดจนไดเ้ปรียบเทียบวิธีปฏิบตัิทำงกำรคำ้ระหว่ำงบริษัทฯ
กบัผูร้บัประกนัภยัต่อรำยอ่ืนๆ ในกำรท ำสญัญำประกนัภยัต่อ และไดร้บัควำมเห็นของท่ีปรกึษำกฎหมำยภำยนอก
ของบริษัทฯ และเห็นว่ำขอ้กล่ำวอำ้งนั้นไม่มีมูลเหตุทำงกฎหมำยเพียงพอและบริษัทฯจะไม่ไดร้บัผลเสียหำยท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีเกิดจำกขอ้กลำ่วอำ้งดงักลำ่ว ดงันัน้ ฝ่ำยบริหำรของบรษัิทฯจึงพิจำรณำไม่บนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูส ำหรบัเงินคำ้งรบัจำกกำรประกนัภยัต่อท่ีเกินก ำหนดช ำระดงักล่ำวและไม่บนัทึกประมำณกำรหนีส้ินท่ีอำจจะ
เกิดขึน้จำกกำรท่ีถกูเรียกรอ้งคำ่เสียหำยไวใ้นบญัชี จนถงึวนัท่ีอนมุตัิงบกำรเงินนี ้ขอ้พิพำทดงักลำ่วยงัไมถ่งึท่ีสดุ 
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11. เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์

11.1 จ าแนกตามประเภทการลงทุน 
   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 2,472,537,053 - 2,326,625,261 - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ 1,496,699,198 - 1,496,699,198 - 
เงินลงทนุเพ่ือคำ้ - 287,255,453 - 265,736,414 
เงินลงทนุเผ่ือขำย - 1,941,269,056 - 1,941,269,056 
เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก ำหนด - 1,812,224,156 - 1,696,766,762 

เงินลงทนุทั่วไป - 5,370,390 - 5,370,390 

รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 3,969,236,251 4,046,119,055 3,823,324,459 3,909,142,622 

11.2 สนิทรัพยท์างการเงนิตราสารหนี ้

11.2.1 จ าแนกตามการจัดประเภทสนิทรัพยท์างการเงนิตราสารหนี ้ 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 1 มกรำคม 2563 

 รำคำทนุ/  
รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย                            มลูค่ำยตุิธรรม 

รำคำทนุ/  
รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย                            มลูค่ำยตุิธรรม 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน     
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 103,278,457 130,646,378 754,854,427 777,768,330 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ 27,367,921 - 22,913,903 - 

รวมตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
 ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 130,646,378 130,646,378 777,768,330 777,768,330 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 1,650,094,270 1,652,489,917 514,813,464 516,310,110 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 246,000,000 249,434,607 356,000,000 360,385,789 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ 5,830,254 - 5,882,435 - 

รวมตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
 ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 1,901,924,524 1,901,924,524 876,695,899 876,695,899 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน 440,000,000  941,410,692  
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (33,849)  (122,433)  
ตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย - สทุธิ 439,966,151  941,288,259  
สินทรัพยท์างการเงนิตราสารหนี ้- สุทธ ิ 2,472,537,053  2,595,752,488  
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(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 1 มกรำคม 2563 

 รำคำทนุ/  
รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย                            มลูค่ำยตุิธรรม 

รำคำทนุ/  
รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย                            มลูค่ำยตุิธรรม 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุน     
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 87,000,000 114,016,234 733,575,969 756,249,291 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ 27,016,234 - 22,673,322 - 

รวมตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
 ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 114,016,234 114,016,234 756,249,291 756,249,291 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ผ่านก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 1,649,787,136 1,652,177,499 487,766,762 489,207,102 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 246,000,000 249,434,607 356,000,000 360,385,789 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ 5,824,970 - 5,826,129 - 

รวมตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
 ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 1,901,612,106 1,901,612,106 849,592,891 849,592,891 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน 311,000,000  853,000,000  
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ (3,079)  (98,042)  
ตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย - สทุธิ 310,996,921  852,901,958  
สินทรัพยท์างการเงนิตราสารหนี ้- สุทธ ิ 2,326,625,261  2,458,744,140  

11.2.2 จ าแนกตามการวเิคราะหล์ าดับช้ันความเสีย่งด้านเครดติ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2563 

 

มลูค่ำยตุิธรรม 

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะ           
เกิดขึน้ท่ีรบัรูใ้น                           
งบก ำไรขำดทนุ มลูค่ำยตุิธรรม 

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะ           
เกิดขึน้ท่ีรบัรูใ้น                           
งบก ำไรขำดทนุ 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     

ชัน้ท่ี 1 - ตรำสำรหนีท่ี้ไม่มีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  1,901,924,524 (90,416) 1,901,612,106 (90,416) 
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(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2563 

 

มลูค่ำตำม
บญัชีขัน้ตน้ 

ค่ำเผ่ือผล
ขำดทนุดำ้น

เครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดขึน้ท่ีรบัรู ้

ในงบ                  
ก ำไรขำดทนุ 

มลูค่ำตำม
บญัชีสทุธิ 

มลูค่ำตำม
บญัชีขัน้ตน้ 

ค่ำเผ่ือผล
ขำดทนุดำ้น

เครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดขึน้ท่ีรบัรู ้

ในงบ                  
ก ำไรขำดทนุ 

มลูค่ำตำม
บญัชีสทุธิ 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย       

ชัน้ท่ี 1 - ตรำสำรหนีท่ี้ไม่มีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  440,000,000 (33,849) 439,966,151 311,000,000 (3,079) 310,996,921 

11.3 สินทรัพยท์างการเงนิตราสารทุน 

11.3.1 จ าแนกตามการจัดประเภทเงนิลงทุน  

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 1 มกรำคม 2563 

 รำคำทนุ มลูค่ำยตุิธรรม รำคำทนุ                          มลูค่ำยตุิธรรม 

ตราสารทนุทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน     

ตรำสำรทนุในประเทศ - - 47,749,879 54,323,010 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ - - 6,573,131 - 

รวมตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ - - 54,323,010 54,323,010 

ตราสารทนุทีก่ าหนดใหวั้ดมูลค่า 
 ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
ตรำสำรทนุในประเทศ 2,000,770,664 1,496,699,198 1,760,476,320 1,417,000,352 
หกั: ขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิ (500,971,466) - (319,075,968) - 
หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (3,100,000) - (24,400,000) - 

ตรำสำรทนุท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำ 
 ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน - สทุธิ 1,496,699,198 1,496,699,198 1,417,000,352  1,417,000,352 

สินทรัพยท์างการเงนิตราสารทุน 1,496,699,198 1,496,699,198 1,471,323,362 1,471,323,362 



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

155 

 

11.3.2 การตัดรายการเงนิลงทุนในตราสารทุน 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดใหว้ัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนออกจำกบญัชี ดงันัน้ ส่วนเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมท่ีเคยรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะถกูโอนไปรบัรูใ้นก ำไรสะสม ดงันี ้

 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

มลูค่ำยตุิธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรำยกำร เงินปันผลรบั 

ก ำไรจำกกำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำ
ยตุิธรรมท่ีเคยรบัรู ้
ในงบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็ (สทุธิจำก

ภำษีเงินได)้ 
เหตผุลในกำร                   
ตดัรำยกำร 

เงินลงทนุท่ีถกูตดัรำยกำรออกจำกบญัชี     
ตรำสำรทนุในควำมตอ้งกำรของตลำด             
ในประเทศ 334,115,924 6,411,240 47,594,534 จ ำหน่ำย 

รวม 334,115,924 6,411,240 47,594,534  
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11.4 เงนิลงทุนในหลักทรัพยจ์ าแนกตามประเภทการลงทุนภายใต้หลักการบัญชเีดมิ 
  (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2562 

 รำคำทนุ/  รำคำทนุ/  

 รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยตุิธรรม รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยตุิธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า     

หน่วยลงทนุ 275,278,457 287,255,453 254,000,000 265,736,414 

รวม 275,278,457 287,255,453 254,000,000 265,736,414 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ 11,976,996 - 11,736,414 - 

เงนิลงทุนเพือ่ค้า - สุทธิ 287,255,453 287,255,453 265,736,414 265,736,414 

เงนิลงทุนเผื่อขาย     
หุน้ทนุ 1,414,765,708 1,087,588,852 1,414,765,708 1,087,588,852 

หน่วยลงทนุ 867,673,036 878,087,170 867,673,036 878,087,170 

รวม 2,282,438,744 1,965,676,022 2,282,438,744 1,965,676,022 
หกั: ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ (316,762,722) - (316,762,722) - 

หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (24,406,966) (24,406,966) (24,406,966) (24,406,966) 

เงนิลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ 1,941,269,056 1,941,269,056 1,941,269,056 1,941,269,056 

เงนิลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก าหนด     
พนัธบตัรรฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 514,813,464  487,766,762  
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 356,000,000  356,000,000  

เงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์ 941,410,692  853,000,000  

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 1,812,224,156  1,696,766,762  

เงนิลงทุนทั่วไป     

หุน้ทนุ 5,370,390  5,370,390  

รวมเงนิลงทุนทั่วไป 5,370,390  5,370,390  

เงนิทุนในหลักทรัพย ์- สุทธิ 4,046,119,055  3,909,142,622  
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11.5 เงนิลงทุนทีม่ข้ีอจ ากัดและตดิภาระผูกพัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษัิทไดว้ำงเงินลงทนุบำงสว่นเพ่ือเป็นหลกัทรพัยป์ระกนัและจดัสรรไว้
เป็นเงินส ำรองประกนัภยัไวก้บันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญตัิประกนัภยั และอ่ืนๆซึง่เก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบตัิบำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุม่บรษัิท ดงันี ้
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 รำคำทนุ มลูค่ำยตุิธรรม รำคำทนุ มลูค่ำยตุิธรรม 

หลักทรัพยป์ระกนั     
พนัธบตัรรฐับำล 14.7 15.5 14.7 15.4 

หลักทรัพยจ์ดัสรรไว้เป็นเงนิส ารอง     
พนัธบตัรรฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 220.0 223.9 170.0 170.6 

หลักทรัพยค์ า้ประกันการปฏบิตังิาน     
พนัธบตัรรฐับำล 0.6 0.6 0.5 0.5 

 235.3 240.0 185.2 186.5 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 รำคำทนุ มลูค่ำยตุิธรรม รำคำทนุ มลูค่ำยตุิธรรม 

หลักทรัพยป์ระกนั     
พนัธบตัรรฐับำล 14.7 15.5 14.7 15.4 

หลักทรัพยจ์ดัสรรไว้เป็นเงนิส ารอง     
พนัธบตัรรฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 220.0 223.9 170.0 170.6 

หลักทรัพยค์ า้ประกันการปฏบิตังิาน     
พนัธบตัรรฐับำล 0.3 0.3 0.3 0.3 

 235.0 239.7 185.0 186.3 
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12. เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ 

12.1  จ าแนกตามการวเิคราะหล์ าดับช้ันความเสีย่งด้านเครดติ  

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 1 มกรำคม 2563 

กำรจดัชัน้ 

ทรพัยส์ิน
จ ำนองเป็น
ประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ทรพัยส์ิน
จ ำนองเป็น
ประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ชัน้ท่ี 1 - เงินใหกู้ยื้มท่ีไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำง
มีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  16,836,151 211,289 17,047,440 21,086,613 354,430 21,441,043 

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 1 มกรำคม 2563 

กำรจดัชัน้ 

ทรพัยส์ิน
จ ำนองเป็น
ประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ทรพัยส์ิน
จ ำนองเป็น
ประกนั อ่ืน ๆ รวม 

ชัน้ท่ี 1 - เงินใหกู้ยื้มท่ีไม่มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำง
มีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  16,836,151 125,594 16,961,745 21,086,613 198,867 21,285,480 

12.2  จ าแนกประเภทตามงวดค้างช าระภายใต้หลักการบัญชเีดมิ  
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2562 

ทรัพยส์ินจ านองเป็นประกัน   
เงินตน้ 21,086,613 21,086,613 

บุคคลค า้ประกัน   
เงินตน้ 354,430 198,867 

รวมเงนิใหกู้้ยมื 21,441,043 21,285,480 

ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบัทัง้หมดเป็นเงินใหกู้ยื้มแก่พนกังำนตำมโครงกำรสวสัดิกำรของกลุม่
บริษัท โดยคิดดอกเบีย้ในอตัรำ 0.01% ถึง MLR-3% ต่อปี อำ้งอิงตำมอตัรำ MLR ท่ีประกำศโดยธนำคำรพำณิชย ์
ขึน้อยู่กบัประเภทของกำรใหกู้ยื้ม ทัง้นี ้เงินใหกู้ยื้มทัง้หมดจดัอยู่ในประเภทยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระโดยไม่มีดอกเบีย้
คำ้งรบั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 ทุนของบริษัทย่อยและสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 
  จดัตัง้ขึน้   

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ทนุเรยีกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ 

   31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

   2563 2562 2563 2562 

   พนับำท พนับำท รอ้ยละ รอ้ยละ 
บริษัทย่อยทีถ่อืหุน้โดยตรงโดยบริษัทฯ      
บรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส บรกิำรดำ้นบรหิำรจดักำร ไทย 100,000 100,000 100 100 
   จ ำกดั    สินไหมทดแทน และ      
    ดำ้นกำรตลำด      
บรษัิท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกดั บรกิำรดำ้นคอมพิวเตอร ์ ไทย 30,000 30,000 100 100 
       เก่ียวกบักำรจดักำรควำม      
    เสียหำยของยำนพำหนะ      
บรษัิท ไทยร ีแอคชวัเรยีล  
 คอนซลัติง้ จ  ำกดั 

บรกิำรดำ้นคณิตศำสตร-์
ประกนัภยั กำรฝึกอบรม 

 และรบัเป็นท่ีปรกึษำ 

ไทย 50,000 50,000 100 100 

บริษัทย่อยทีถ่อืหุน้โดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย       
บรษัิท ไทยร ีอินโนเวชั่น จ ำกดั  บรกิำรพฒันำระบบพำณิชย์

อีเลก็ทรอนิกส ์
ไทย 37,500 37,500 100 100 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวธิีราคาทุน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบรษัิท รำคำทนุ 
คำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ                               
ของเงินลงทนุ 

มลูค่ำตำมบญัชีตำม                              
วิธีรำคำทนุ 

เงินปันผลรบัระหว่ำงปี           
สิน้สดุวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อยทีถ่อืหุ้นโดยตรงโดย
บริษัทฯ         
บรษัิท ไทยร ีเซอรว์ิสเซส จ ำกดั 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - 4,500 
บรษัิท อีเอม็ซีเอส ไทย จ ำกดั 167,700 167,700 - - 167,700 167,700 40,080 36,000 
บรษัิท ไทยร ีแอคชวัเรยีล คอนซลัติง้ 
จ  ำกดั 50,000 50,000 (10,000) (10,000) 40,000 40,000 - - 

รวมเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 317,700 317,700 (10,000) (10,000) 307,700 307,700 40,080 40,500 

บริษัทย่อยทีถ่อืหุ้นโดยอ้อมผ่าน
บริษัทย่อย         
บรษัิท ไทยร ีอินโนเวชั่น จ ำกดั 23,222 23,222 (22,222) (20,666) 1,000(1) 2,556(1) - - 

(1) มลูค่ำตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบรษัิทย่อยท่ีถือเงินลงทนุดงักล่ำว 
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14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

     เครื่องตกแต่ง  งำน  
   ส่วนปรบัปรุง  และเครื่องใช ้  ระหว่ำง  

 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัยเ์ช่ำ รถยนต ์ ส ำนกังำน คอมพวิเตอร ์ ติดตัง้ รวม 

ราคาทนุ         
1 มกรำคม 2562 99,739,416 164,626,141 - 8,500,132 74,444,763 73,959,351 - 421,269,803 
ซือ้เพิ่ม - 331,345 - 4,296,595 3,272,999 3,995,771 7,716,790 19,613,500 
เพิ่มขึน้เน่ืองจำกไดม้ำซึง่อ  ำนำจ
ควบคมุในบรษัิทย่อย - - 207,395 - 457,030 938,968 - 1,603,393 

โอนเขำ้ (ออก) - 241,000 - 7,490 48,300 - (296,790) - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (207,395) (3,054,000) (1,240,886) (665,278) - (5,167,559) 

31 ธนัวำคม 2562 99,739,416 165,198,486 - 9,750,217 76,982,206 78,228,812 7,420,000 437,319,137 
รำยกำรปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิกำรใช้
จำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้
แรก - - - (4,296,595) - - - (4,296,595) 

ซือ้เพิ่ม - 24,500 - - 1,505,532 9,917,106 1,339,288 12,786,426 
โอนเขำ้ (ออก) - 145,500 - (7,490) 555,492 8,065,786 (8,759,288) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,185,981) (1,475,907) (9,957,774) - (12,619,662) 

ปรบัปรุง - - - - (78,702) - - (78,702) 

31 ธนัวำคม 2563 99,739,416 165,368,486 - 4,260,151 77,488,621 86,253,930 - 433,110,604 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกรำคม 2562 - 36,780,322 - 6,292,586 58,686,034 58,969,143 - 160,728,085 
เพิ่มขึน้เน่ืองจำกไดม้ำซึง่อ  ำนำจ
ควบคมุในบรษัิทย่อย - - 207,395 - 151,232 625,494 - 984,121 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี - 8,251,814 - 863,358 5,270,291 8,264,710 - 22,650,173 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - (207,395) (3,053,998) (698,088) (519,349) - (4,478,830) 

31 ธนัวำคม 2562 - 45,032,136 - 4,101,946 63,409,469 67,339,998 - 179,883,549 
รำยกำรปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิกำรใช้
จำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้
แรก - - - (233,103) - - - (233,103) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี - 7,388,522 - 629,787 5,792,633 9,198,702 - 23,009,644 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัส่วนท่ีจ ำหน่ำย/
ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,185,980) (1,273,365) (9,934,942) - (12,394,287) 

ปรบัปรุง - - - (468) 468 308,315 - 308,315 

31 ธนัวำคม 2563 - 52,420,658 - 3,312,182 67,929,205 66,912,073 - 190,574,118 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
1 มกรำคม 2562 - 8,678,206 - - - - - 8,678,206 

เพิ่มระหว่ำงปี - - - - 11,101 1,899 - 13,000 

31 ธนัวำคม 2562 - 8,678,206 - - 11,101 1,899 - 8,691,206 

ลดระหว่ำงปี - - - - (11,101) (1,899) - (13,000) 

31 ธนัวำคม 2563 - 8,678,206 - - - - - 8,678,206 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธนัวำคม 2562 99,739,416 111,488,144 - 5,648,271 13,561,636 10,886,915 7,420,000 248,744,382 

31 ธนัวำคม 2563 99,739,416 104,269,622 - 947,969 9,559,416 19,341,857 - 233,858,280 

ค่าเสื่อมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทนุ        

2562        22,650,173 

2563        23,009,644 



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

161 

 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เครื่องตกแต่ง  อำคำร  
    และเครื่องใช ้  ระหว่ำง  
 ท่ีดิน อำคำร รถยนต ์ ส ำนกังำน คอมพวิเตอร ์ ปรบัปรุง รวม 

ราคาทนุ        

1 มกรำคม 2562 63,664,000 85,937,245 6,202,936 62,613,406 22,331,121 - 240,748,708 
ซือ้เพิ่ม - 272,495 1,431,070 1,308,358 1,100,862 - 4,112,785 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (3,054,000) (745,628) - - (3,799,628) 

31 ธนัวำคม 2562 63,664,000 86,209,740 4,580,006 63,176,136 23,431,983 - 241,061,865 

รำยกำรปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ำก
กำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก - - (1,431,070) - - - (1,431,070) 

ซือ้เพิ่ม - 24,500 - 631,776 3,096,080 145,500 3,897,856 
โอนเขำ้ (ออก) - 145,500 - - - (145,500) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (692,333) (3,010,251) - (3,702,584) 

ปรบัปรุง - - - (78,702) - - (78,702) 

31 ธนัวำคม 2563 63,664,000 86,379,740 3,148,936 63,036,877 23,517,812 - 239,747,365 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

1 มกรำคม 2562 - 18,958,475 3,995,392 51,055,751 21,398,246 - 95,407,864 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี - 4,303,647 683,893 3,767,024 814,744 - 9,569,308 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดั
จ ำหน่ำย - - (3,053,998) (452,170) - - (3,506,168) 

31 ธนัวำคม 2562 - 23,262,122 1,625,287 54,370,605 22,212,990 - 101,471,004 

รำยกำรปรบัปรุงสินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ำก
กำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก - - (54,106) - - - (54,106) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปี - 4,312,540 629,787 3,985,110 1,431,391 - 10,358,828 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดั
จ ำหน่ำย - - - (602,346) (3,006,386) - (3,608,732) 

31 ธนัวำคม 2563 - 27,574,662 2,200,968 57,753,369 20,637,995 - 108,166,994 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวำคม 2562 63,664,000 62,947,618 2,954,719 8,805,531 1,218,993  139,590,861 

31 ธนัวำคม 2563 63,664,000 58,805,078 947,968 5,283,508 2,879,817 - 131,580,371 

ค่าเสื่อมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทนุ        

2562       9,569,308 

2563       10,358,828 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอปุกรณจ์ ำนวนหนึ่งซึ่งตดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำน
อยู่ รำคำทนุก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรพัยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 101.2 ลำ้นบำท และ 104.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบรษัิทฯ 62.6 ลำ้นบำท และ บรษัิท 65.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บรษัิทย่อยแหง่หนึ่งไดน้  ำท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งซึง่มีมลูคำ่ตำมบญัชีจ ำนวน 
28.5 ลำ้นบำท และ 29.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ือไปค ำ้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีไดร้บัจำกสถำบนักำรเงิน โดย
คิดดอกเบีย้ในอตัรำเทำ่กบั MOR  
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15. สนิทรัพยส์ทิธิการใช้/หนีส้นิตามสัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำสินทรพัย ์ไดแ้ก่ อปุกรณส์ ำนักงำนและยำนพำหนะ เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
กลุม่บรษัิท โดยสญัญำเช่ำดงักลำ่วมีอำยสุญัญำเช่ำอยูร่ะหวำ่ง 1 - 5 ปี 

15.1  สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

 (หน่วย: บำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 
อปุกรณ์
ส  ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

อปุกรณ์
ส  ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 347,276 7,424,543 7,771,819 347,276 4,738,015 5,085,291 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี (175,813) (1,690,751) (1,866,564) (175,813) (1,117,646) (1,293,459) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 171,463 5,733,792 5,905,255 171,463 3,620,369 3,791,832 

15.2  หนีส้นิตามสัญญาเช่า 
  (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อปุกรณ์
ส  ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

อปุกรณ์
ส  ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

       
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 31 ธนัวำคม 2562 - 4,080,315 4,080,315 - 1,376,704 1,376,704 
บวก: หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมขึน้จำกกำร

น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                    
ฉบบัท่ี 16 มำใชค้รัง้แรก 347,276 3,361,311 3,708,587 347,276 3,361,311 3,708,587 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1 มกรำคม 2563 347,276 7,441,626 7,788,902 347,276 4,738,015 5,085,291 
บวก: ตน้ทนุทำงกำรเงิน 6,083 385,929 392,012 6,083 215,315 221,398 
หกั: ช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระหวำ่งปี (177,000) (2,112,822) (2,289,822) (177,000) (1,433,586) (1,610,586) 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 31 ธนัวำคม 2563 176,359 5,714,733 5,891,092 176,359 3,519,744 3,696,103 
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15.3  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุน 
  (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 

   
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 1,866,564 1,293,459 
ดอกเบีย้จ่ำยของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 392,012 221,398 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 4,214,400 - 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซือ้สินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ 233,600 - 

รวม 6,706,576 1,514,857 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 6.7                
ลำ้นบำท (เฉพำะบรษัิทฯ: 1.6 ลำ้นบำท) นอกจำกนี ้บรษัิทฯมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึน้ส  ำหรบัสินทรพัยส์ิทธิกำร
ใชแ้ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำจ ำนวน 1.9 ลำ้นบำท และ 0.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบรษัิทฯ 1.3 ลำ้นบำท และ 
0.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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16. สินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์      

ตน้ทนุกำรไดม้ำ
ควำมรูท้ำง  

 พฒันำขึน้เอง ซือ้/ไดม้ำ ระหวำ่งพฒันำ เทคนิครอตดัจ่ำย รวม 

ราคาทุน      
1 มกรำคม 2562 101,921 169,280,520 10,512,491 36,992,961 216,887,893 
ซือ้เพ่ิม - 4,160,775 9,044,667 1,540,000 14,745,442 
เพ่ิมขึน้มำจำกกำรไดม้ำซึง่อ  ำนำจ
ควบคมุในบรษัิทย่อย - 8,220,867 - - 8,220,867 

โอนเขำ้ (ออก) 2,456,739 4,996,786 (7,453,525) - - 

ปรบัปรุง - - (310,960) - (310,960) 

31 ธนัวำคม 2562 2,558,660 186,658,948 11,792,673 38,532,961 239,543,242 
ซือ้เพ่ิม 790,031 701,507 20,849,377 7,388,000 29,728,915 
โอนเขำ้ (ออก) 151,727 7,995,781 (8,147,508) - - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,467,378) - (13,157,178) (15,624,556) 

31 ธนัวำคม 2563 3,500,418 192,888,858 24,494,542 32,763,783 253,647,601 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกรำคม 2562 35,012 86,909,318 - 5,475,145 92,419,475 
เพ่ิมขึน้มำจำกกำรไดม้ำซึง่อ  ำนำจ
ควบคมุในบรษัิทย่อย - 1,556,963 - - 1,556,963 

ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 10,192 14,124,077 - 2,887,785 17,022,054 

31 ธนัวำคม 2562 45,204 102,590,358 - 8,362,930 110,998,492 
ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 444,391 13,598,465 - 2,768,030 16,810,886 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัสว่นท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (2,467,080) - (2,072,999) (4,540,079) 

31 ธนัวำคม 2563 489,595 113,721,743 - 9,057,961 123,269,299 

ค่าเผื่อการด้อยค่า      
1 มกรำคม 2562 - - - 10,000,000 10,000,000 

เพ่ิมระหวำ่งปี - 2,780,000 - 1,600,000 4,380,000 

31 ธนัวำคม 2562 - 2,780,000 - 11,600,000 14,380,000 

เพ่ิม (ลด) ระหวำ่งปี  - 2,440,194 - (3,500,000) (1,059,806) 

31 ธนัวำคม 2563 - 5,220,194 - 8,100,000 13,320,194 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวำคม 2562 2,513,456 81,288,590 11,792,673 18,570,031 114,164,750 

31 ธนัวำคม 2563 3,010,823 73,946,921 24,494,542 15,605,822 117,058,108 

ค่าตัดจ าหน่ายทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุน     

2562     17,022,054 

2563     16,810,886 
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 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอรร์ะหว่ำง

พฒันำ 

ตน้ทนุกำรไดม้ำ
ควำมรูท้ำงเทคนิค

รอตดัจ่ำย รวม 

ราคาทุน     
1 มกรำคม 2562 120,736,679 460,713 12,123,085 133,320,477 
ซือ้เพ่ิม 312,755 1,034,054 1,540,000 2,886,809 

โอนเขำ้ (ออก) 322,448 (322,448) - - 

31 ธนัวำคม 2562 121,371,882 1,172,319 13,663,085 136,207,286 
ซือ้เพ่ิม 578,041 1,641,175 7,388,000 9,607,216 
โอนเขำ้ (ออก) 725,930 (725,930) - - 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (2,467,378) - (5,848,000) (8,315,378) 

31 ธนัวำคม 2563 120,208,475 2,087,564 15,203,085 137,499,124 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกรำคม 2562 62,779,612 - 964,463 63,744,075 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 8,114,680 - 482,232 8,596,912 

31 ธนัวำคม 2562 70,894,292 - 1,446,695 72,340,987 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 8,031,336 - 1,091,398 9,122,734 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัสว่นท่ีจ ำหน่ำย/ตดั
จ ำหน่ำย (2,467,080) - (609,167) (3,076,247) 

31 ธนัวำคม 2563 76,458,548 - 1,928,926 78,387,474 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     

31 ธนัวำคม 2562 50,477,590 1,172,319 12,216,390 63,866,299 

31 ธนัวำคม 2563 43,749,927 2,087,564 13,274,159 59,111,650 

ค่าตัดจ าหน่ายทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุน     
2562    8,596,912 

2563    9,122,734 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษัิทมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์  ำนวนหนึ่งซึง่ตดัค่ำตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้
แตย่งัใชง้ำนอยู่ รำคำทนุก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสนิทรพัยด์งักลำ่วมีจ ำนวน 65.2 ลำ้นบำท และ 61.0 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบรษัิทฯ 39.2 ลำ้นบำท และ 41.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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17. สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบญัชแีละค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

17.1 สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตัดบัญชี ประกอบดว้ยผลกระทบทำงภำษีท่ีเกิดจำกรำยกำรแตกต่ำง
ชั่วครำวทำงภำษีดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สว่นเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์
หรอืหนีส้นิ       

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  

สว่นเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์
หรอืหนีส้นิ       

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี       ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี       

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย ์(หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้                   
รอตัดบัญชเีกิดจาก:         

ส ำรองค่ำสนิไหมทดแทน 227,732 212,316 227,732 212,316 15,416 7,579 15,416 7,579 
สนิทรพัย/์หนีส้นิค่ำบ ำเหน็จจำกกำร
รบัประกนัภยัต่อ (9,346) 34,202 (9,346) 34,202 (43,548) (16,942) (43,548) (16,942) 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จรบัรอตดับญัชี 4,445 15,693 4,445 15,693 (11,248) (25,466) (11,248) (25,466) 
ขำดทนุทำงภำษียกมำท่ียงัมไิด ้       
ใชป้ระโยชน ์ 60,318 53,720 60,318 53,720 6,598 (26,593) 6,598 (26,593) 

สว่นต ่ำกวำ่ทนุจำกกำรวดัมลูคำ่       
เงินลงทนุ 99,010 63,353 99,011 63,353 35,657 48,598 35,658 48,659 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 4,676 4,776 4,468 4,643 (100) (126) (175) (54) 
ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิจำกกำรโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ (75,401) (75,401) (75,401) (75,401) -    14,777 -    14,777 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจ่ำยรอตดั
บญัชี (99,983) (102,095) (99,983) (102,095) 2,112 46,455 2,112 46,455 

อ่ืน ๆ 34,350 34,125 21,889 22,947 225 (16,131) (1,058) (18,904) 

สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 245,801 240,689 233,133 229,378     

รวมส่วนเปล่ียนแปลง     5,112 32,151 3,755 29,511 

ส่วนเปล่ียนแปลงทีรั่บรู้ใน:         
- ก ำไรสะสมตน้ปี     (3,372) - (3,436) - 
- องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจำ้ของตน้ปี    (746) - (735) - 
- งบก ำไรขำดทนุ     (16,401) (18,343) (17,267) (19,896) 

- งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็     25,631 50,494 25,193 49,407 

รวมส่วนเปล่ียนแปลง     5,112 32,151 3,755 29,511 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทึกจำกผลขำดทนุทำงภำษีท่ี
ยงัไมไ่ดใ้ชซ้ึง่จะทยอยสิน้สดุระยะเวลำกำรใหป้ระโยชนภ์ำยในปี 2568 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯมีผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์จ ำนวน 7,258 ล้ำนบำท                                
ท่ีบรษัิทฯไม่ไดบ้นัทกึสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี ทัง้นี ้เน่ืองจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษัิทฯคำดวำ่บรษัิทฯไม่มีก ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ ำนวนดงักลำ่วมำใชป้ระโยชนไ์ดก้่อน
หมดอำยลุงในปี 2563 
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17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                         
31 ธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                         
31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรบัปี (16,126) (20,412) - - 

ภาษีเงนิไดร้อตัดบญัชี:     
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (16,401) (18,343) (17,267) (19,896) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุ (32,527) (38,755) (17,267) (19,896) 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคณูของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้  ำหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                         
31 ธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                         
31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได ้ 254,527 163,552 211,968 114,615 

อตัรำภำษี 20% 20% 20% 20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ (50,905) (32,710) (42,394) (22,923) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรบั:     
ผลขำดทนุทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ - (26,484) - (26,484) 
รำยไดท่ี้ไดร้บักำรยกเวน้ 21,872 29,705 21,872 29,705 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งหำ้ม (537) (1,062) (318) (623) 
อ่ืน ๆ  (2,957) (8,204) 3,573 429 

รวม 18,378 (6,045) 25,127 3,027 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทนุ (32,527) (38,755) (17,267) (19,896) 
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18. หนีส้นิจากสัญญาประกันภัย  

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 

หนีส้ินตำม
สญัญำ
ประกนัภยั 

หนีส้ินสว่นที่เอำ
ประกนัภยัตอ่ สทุธิ 

หนีส้ินตำม
สญัญำ
ประกนัภยั 

หนีส้ินสว่นที่เอำ
ประกนัภยัตอ่ สทุธิ 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน       
-  ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ที่ไดร้บัรำยงำนแลว้ 557,522,674 (52,778,547) 504,744,127 712,398,207 (130,828,980) 581,569,227 
-  ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้แต่ยงัไมไ่ดร้บัรำยงำน 692,844,711 (58,928,469) 633,916,242 865,481,323 (385,472,362) 480,008,961 
ส ำรองเบีย้ประกนัภยั       
-  ส  ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้ 1,280,336,987 (63,864,867) 1,216,472,120 1,275,476,487 (253,039,212) 1,022,437,275 
หนีส้ินอื่นตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  7,109,460 - 7,109,460 9,034,688 - 9,034,688 

รวม  2,537,813,832 (175,571,883) 2,362,241,949 2,862,390,705 (769,340,554) 2,093,050,151 

18.1 ส ารองค่าสนิไหมทดแทน 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,577,879,530 1,792,143,645 
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ในปีปัจจบุนั 2,030,296,848 2,995,362,964 
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรคำ่สินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ในปีก่อน 39,126,504 113,888,582 

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งปี (2,396,935,497) (3,323,515,661) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 1,250,367,385 1,577,879,530 
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18.2 ตารางพัฒนาการค่าสนิไหมทดแทน 

(ก) ตำรำงคำ่สนิไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

ปีท่ีรำยงำน/ปีท่ีรบัประกนั ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทน
สมับรูณส์ะสม: 

 
         

 
 

 - ณ สิน้ปีท่ีรำยงำน 956 15,618 670 684 630 705 950 1,029 1,168 1,371 1,183  
 - หนึ่งปีถดัไป 3,323 23,501 1,219 1,085 1,045 1,177 1,468 1,628 1,844 2,087   
 - สองปีถดัไป 4,428 30,878 1,377 1,065 1,037 1,202 1,510 1,651 1,892    
 - สำมปีถดัไป 4,728 34,891 1,574 1,058 1,033 1,202 1,501 1,652     
 - สี่ปีถดัไป 5,780 35,097 1,672 1,056 1,026 1,206 1,493      
 - หำ้ปีถดัไป 6,666 35,213 1,741 1,054 1,022 1,208       
 - หกปีถดัไป 7,085 35,443 1,847 1,054 1,019        
 - เจ็ดปีถดัไป 8,461 35,669 1,873 1,056         
- แปดปีถดัไป 9,388 35,765 1,918          
- เกำ้ปีถดัไป 9,368 35,864           
ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทน
สมับรูณส์ะสม 9,368 35,864 1,918 1,056 1,019 1,208 1,493 1,652 1,892 2,087 1,183 58,740 

ค่ำสนิไหมทดแทนจ่ำยสะสม (9,334) (35,836) (1,907) (1,056) (1,019) (1,206) (1,485) (1,626) (1,793) (1,780) (448) (57,490) 

รวมส ำรองค่ำสนิไหมทดแทน 34 28 11 - - 2 8 26 99 307 735 1,250 

(ข) ตำรำงคำ่สนิไหมทดแทนสทุธิ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

ปีท่ีรำยงำน/ปีท่ีรบัประกนั ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทน
สมับรูณส์ะสม: 

 
         

 
 

 - ณ สิน้ปีท่ีรำยงำน 658 4,594  626   632  584   668  893 829 1,034 1,118 1,069  
 - หนึ่งปีถดัไป 2,432 10,157  1,155   1,026   996   1,133  1,407 1,411 1,692 1,770   
 - สองปีถดัไป 3,280 15,153  1,317   1,008   988  1,159 1,448 1,435 1,741    
 - สำมปีถดัไป 3,688 18,079  1,461   1,002  984 1,159 1,440 1,435     
 - สี่ปีถดัไป 4,210 18,138  1,495  1,001 978 1,163 1,433      
 - หำ้ปีถดัไป 4,388 18,033 1,534 999 974 1,165       
 - หกปีถดัไป 4,464 18,037 1,555 999 971        
 - เจ็ดปีถดัไป 4,638 18,030 1,582 1,001         
- แปดปีถดัไป 4,796 18,046 1,612          
- เกำ้ปีถดัไป 4,804 18,069           
ประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทน
สมับรูณส์ะสม 4,804 18,069 1,612 1,001 971 1,165 1,433 1,435 1,741 1,770 1,069 35,070 

ค่ำสนิไหมทดแทนจ่ำยสะสม (4,773) (18,045) (1,600) (1,001) (971) (1,163) (1,426) (1,411) (1,646) (1,484) (411) (33,931) 

รวมส ำรองค่ำสนิไหมทดแทน
สทุธิ 31 24 12 - - 2 7 24 95 286 658 1,139 

ขอ้สมมติหลกัและวิธีกำรท่ีบรษัิทฯใชใ้นกำรก ำหนดขอ้สมมติเพื่อประมำณกำรส ำรองคำ่สนิไหมทดแทนไดก้ลำ่วไวใ้นหมำย
เหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 35.1 

 



  

 

งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

170 
 

18.3 ส ารองเบีย้ประกันภัยทียั่งไม่ถอืเป็นรายได้ 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2563 2562 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,275,476,487 1,812,732,291 
เบีย้ประกนัภยัรบัส ำหรบัปี 4,328,727,602 4,455,274,300 
เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปี (4,323,867,102) (4,992,530,104) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 1,280,336,987 1,275,476,487 

19. เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
  (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

   
เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 82,113,029 406,243,701 
เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่ออ่ืน 324,784,681 525,843,970 

รวมเจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ 406,897,710 932,087,671 

20. หนีส้นิตราสารอนุพันธ ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทฯมีตรำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงินโดยแสดงตำมมลูค่ำยตุิธรรม ดงันี ้

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

  มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำ 

ประเภทสญัญำ 
จ ำนวนเงิน                       
ตำมสญัญำ 

สินทรพัยต์รำสำร
อนพุนัธ ์

หนีส้ินตรำสำร
อนพุนัธ ์

ตรำสำรอนพุนัธเ์พ่ือคำ้:    
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหนำ้ 4,371,045 - 90,654 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไดท้  ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้สกุลเงินดอล
ลำ่รส์หรฐัอเมรกิำกบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่หนึ่ง โดยสญัญำดงักลำ่วมีระยะเวลำ 2.4 เดือน 
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21. ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 

กำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชนภ์ำระผกูพนัพนกังำนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ดงันี ้  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนตน้ปี 64,135 48,675 38,601 33,494 
สว่นท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ:     
ตน้ทนุบรกิำรในปัจจบุนั 8,030 10,942 3,218 7,682 
ตน้ทนุดอกเบีย้  1,075 1,510 621 1,003 
ตน้ทนุบรกิำรในอดีตจำกกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน ์  

- 10,166 - 7,676 
 9,105 22,618 3,839 16,361 
สว่นท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็:     
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                                                                     
คณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

  
  

- สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง                         
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร ์

 
(2,546) - (1,259) - 

- สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง                 ขอ้
สมมติทำงกำรเงิน  899 6,472 358 3,115 

- สว่นท่ีเกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ ์ 7,275 1,370 4,387 631 
รวมขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 5,628 7,842 3,486 3,746 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (225) (15,000) - (15,000) 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนปลำยปี 78,643 64,135 45,926 38,601 
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ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนท่ีรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทนุส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 แยกแสดงไดด้งันี ้

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรสินไหมทดแทน  163 1,079 163 1,079 
ค่ำใชจ้่ำยรบัประกนัภยัอ่ืน 694 2,289 694 2,289 
ค่ำใชจ้่ำยลงทนุ 199 1,427 199 1,427 
ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำน 2,783 11,566 2,783 11,566 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรใหบ้รกิำร 5,266 6,257 - - 

รวมคำ่ใชจ้่ำยท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 9,105 22,618 3,839 16,361 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะมีผลประโยชนร์ะยะยำวจ่ำยช ำระจ ำนวน 1.5 ลำ้นบำท (เฉพำะ
บรษัิทฯ: 1.5 ลำ้นบำท) ภำยใน 1 ปี ขำ้งหนำ้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของ
พนกังำนของกลุม่บรษัิทประมำณ 13 ปี และ 13 ปี ตำมล ำดบั (เฉพำะบรษัิทฯ: 11 ปี และ 11 ปี ตำมล ำดบั) 

 ขอ้สมมติท่ีส  ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั สรุปไดด้งันี ้
  (หน่วย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

     
อตัรำคิดลด 1.49 - 2.17 1.61 - 2.16 1.49 1.61 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน  6.50 6.50 6.50 6.50 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.52 - 20.27 0.00 - 22.50 10.52 - 20.27 10.00 - 22.50 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติท่ีส  ำคญัต่อมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 
ขอ้สมมติ                
เพ่ิมขึน้ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 
ขอ้สมมติ                
ลดลง 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

 (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท 
อตัรำคิดลด 1 (6.6) 1 7.7 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 1 8.3 1 (7.3) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.0(1) (5.0) 10.0(1) 6.4 

(1) รอ้ยละ 10 ของขอ้สมมติอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำนท่ีใช ้
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 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

 
ขอ้สมมติ                
เพ่ิมขึน้ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 
ขอ้สมมติ                
ลดลง 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

 (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท 
อตัรำคิดลด 1.0 (5.7) 1.0 6.6 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 1.0 7.1 1.0 (6.2) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.0(1) (4.2) 10.0(1) 5.3 

(1) รอ้ยละ 10 ของขอ้สมมติอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำนท่ีใช ้
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 
ขอ้สมมติ                
เพ่ิมขึน้ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 
ขอ้สมมติ                
ลดลง 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

 (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท 
อตัรำคิดลด 1 (3.3) 1 3.8 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 1 4.2 1 (3.7) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.0(1) (2.3) 10.0(1) 2.7 

(1) รอ้ยละ 10 ของขอ้สมมติอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำนท่ีใช ้
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 
ขอ้สมมติ                
เพ่ิมขึน้ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 
ขอ้สมมติ                
ลดลง 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

 (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท (รอ้ยละตอ่ปี) ลำ้นบำท 
อตัรำคิดลด 1.0 (3.0) 1.0 3.4 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 1.0 3.7 1.0 (3.3) 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.0(1) (1.9) 10.0(1) 2.2 

(1) รอ้ยละ 10 ของขอ้สมมติอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำนท่ีใช ้

เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำ
นเุบกษำ ซึง่ไดก้  ำหนดอตัรำคำ่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรบัลกูจำ้งซึง่ท  ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้
ไปใหมี้สิทธิไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักลำ่วจะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 5 
พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนห์ลงั
ออกจำกงำน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงำนเพิ่มขึน้ 10.2 ลำ้นบำท (เฉพำะ
บริษัทฯ: 7.7 ลำ้นบำท) โดยกลุ่มบริษัทไดบ้นัทึกรบัรูต้น้ทนุบริกำรในอดีตจ ำนวนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไร
ขำดทนุแลว้ 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 27 ไดมี้มติอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนและช ำระแลว้
ของบรษัิทฯจ ำนวน 505.8 ลำ้นบำท ดว้ยวิธีกำรลดมลูค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้จำกหุน้ละ 1.00 บำท เป็นหุน้ละ 0.88 บำท 
เป็นผลใหท้นุจดทะเบียนและช ำระแลว้ของบรษัิทฯลดลงจำก 4,215.0 ลำ้นบำท เป็น 3,709.2 ลำ้นบำท บริษัทฯได้
ด  ำเนินกำรจดทะเบียนลดทนุกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 ตลุำคม 
2563 

รำยกำรกระทบยอดของทุนจดทะเบียนออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปีสิน้สุดวันท่ี                       
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

(หน่วย: บำท) 

 มลูค่ำตรำไว ้ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ต่อหุน้ จ ำนวนหุน้ จ ำนวนเงิน 

ทนุจดทะเบียน ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้:    
ยอดคงเหลือตน้ปี 1.00 4,214,993,832 4,214,993,832 

จดทะเบียนลดทนุในระหวำ่งปี (0.12) 4,214,993,832 (505,799,260) 

ยอดคงเหลือปลำยปี  0.88 4,214,993,832 3,709,194,572 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภำยใตบ้ทบญัญตัิของมำตรำ 116 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯซึง่เป็นบรษัิทมหำชน
จ ำกัดตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัดว้ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักลำ่วไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯไดโ้อน
ทนุส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 38.6 ลำ้นบำท เพ่ือชดเชยผลขำดทนุสะสม  ซึ่งเป็นไปตำมมติท่ีประชมุสำมญัผูถื้อ
หุน้ครัง้ท่ี 27 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2563 และไดจ้ดัสรรก ำไรประจ ำปี 2563 จ ำนวน 9.8 ลำ้นบำท เป็นส ำรองตำม
กฎหมำย (2562: ไมมี่กำรจดัสรร)  

 ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษัทย่อยตอ้งจดัสรรทนุส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของ
จ ำนวนผลก ำไรซึง่บรษัิทยอ่ยท ำมำหำไดท้กุครำวท่ีจ่ำยเงินปันผลจนกวำ่ทนุส ำรองนัน้จะมีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 
10 ของจ ำนวนทนุของบรษัิทยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในระหวำ่งปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทย่อยไดจ้ดัสรรก ำไรสทุธิจ ำนวน 5 ลำ้นบำท เป็นส ำรองตำมกฎหมำย (2563: ไม่มีกำร
จดัสรร)  
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24. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่  

24.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ไดร้บัและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจัดสรรทรพัยำกรใหก้บัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้นี ้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯคือประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร 

เพ่ือวัตถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทจัดโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของธุรกิจโดย
แบ่งเป็นธุรกิจประกันภยัต่อ และธุรกิจบริกำรอ่ืน ธุรกิจประกันภยัต่อแบ่งตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
โดยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทัง้สิน้ 2 ส่วนงำน ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑป์ระกันภัยประเภทดัง้เดิม และผลิตภัณฑ์
ประกันภัยประเภทร่วมกันพฒันำ กำรแยกส่วนงำนดงักล่ำวแตกต่ำงกันดว้ยรูปแบบของผลิตภัณฑป์ระกันภัยท่ี
พฒันำตำมรูปแบบดัง้เดิมท่ีมีอยู่ในตลำดกบัผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีมีกำรพฒันำกรมธรรมใ์นรูปแบบใหม่ท่ีคำดว่ำ
จะเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด โดยกลุม่บรษัิทสำมำรถใหบ้รกิำรต่อเน่ืองได ้

ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกันเพ่ือวัตถุประสงคใ์นกำร
ตดัสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรพัยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
สว่นงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรพัยร์วม ซึ่งวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั
ท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนและสนิทรพัยร์วมในงบกำรเงิน  

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงสว่นงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทกึบญัชีส ำหรบัรำยกำร
ธุรกิจกบับคุคลภำยนอก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินจ ำแนกตำมสว่นงำน เป็นดงันี ้

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 ประกนัวินำศภยั อ่ืนๆ รวม ประกนัวินำศภยั อ่ืนๆ รวม 

       
สินทรพัยร์วม 6,508,263,508 498,399,455 7,006,662,963 7,352,312,654 460,294,482 7,812,607,136 
หนีส้ินรวม 3,217,671,708 107,546,986 3,325,218,694 4,173,074,166 90,242,228 4,263,316,394 
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ขอ้มลูตำมสว่นงำนด ำเนินงำนสำมำรถแยกตำมประเภทของผลิตภณัฑไ์ดด้งันี ้

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                                 

ประเภทดัง้เดิม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                          

ประเภทรว่มกนั
พฒันำ รวม 

รายได้จากการรับประกันภยั    
เบีย้ประกนัภยัต่อรบั 1,928,415,557 2,400,312,045 4,328,727,602 

หกั: เบีย้ประกนัภยัต่อช่วง (313,077,050) (71,472,002) (384,549,052) 

เบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิ 1,615,338,507 2,328,840,043 3,944,178,550 

หกั: ส  ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดเ้พ่ิมขึน้จำกปีก่อน (53,222,352) (141,093,474) (194,315,826) 

เบีย้ประกันภยัต่อทีถ่อืเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกันต่อช่วง 1,562,116,155 2,187,746,569 3,749,862,724 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั    
ค่ำสินไหมทดแทนสทุธิ 931,951,058 903,827,916 1,835,778,974 
ค่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จสทุธิ 490,377,672 1,025,433,690 1,515,811,362 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน 31,367,427 123,723,754 155,091,181 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 1,453,696,157 2,052,985,360 3,506,681,517 

ก าไรจากการรับประกันภยัต่อ 108,419,998 134,761,209 243,181,207 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน   (190,200,315) 

ก าไรจากการด าเนินงาน   52,980,892 

โอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู   761,108 

ก าไรก่อนรายไดจ้ากการใหบ้ริการและจากการลงทุนสุทธิ   53,742,000 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสทุธิ   63,440,862 
รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ   131,562,520 

รำยไดอ่ื้นสทุธิ   5,781,829 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้   254,527,211 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้   (32,526,974) 

ก าไรสุทธิ   222,000,237 
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(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                                 

ประเภทดัง้เดิม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยั                                          

ประเภทรว่มกนั
พฒันำ รวม 

รายได้จากการรับประกันภยั    
เบีย้ประกนัภยัต่อรบั 1,853,022,736 2,602,251,564 4,455,274,300 

หกั: เบีย้ประกนัภยัต่อช่วง (313,397,233) (644,199,370) (957,596,603) 

เบีย้ประกนัภยัต่อรบัสทุธิ 1,539,625,503 1,958,052,194 3,497,677,697 

บวก: ส  ำรองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดล้ดลงจำกปีก่อน 74,542,617 36,604,673 111,147,290 

เบีย้ประกันภยัต่อทีถ่อืเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกันต่อช่วง 1,614,168,120 1,994,656,867 3,608,824,987 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั    
ค่ำสินไหมทดแทนสทุธิ 1,012,638,023 964,464,923 1,977,102,946 
ค่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จสทุธิ 480,109,979 1,044,878,298 1,524,988,277 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน 35,708,153 108,596,595 144,304,748 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยั 1,528,456,155 2,117,939,816 3,646,395,971 

ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภยัต่อ 85,711,965 (123,282,949) (37,570,984) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน   (187,449,113) 

ขาดทุนจากการด าเนินงาน   (225,020,097) 

หนีส้งสยัจะสญู   (15,945) 

ขาดทุนก่อนรายได้จากการใหบ้ริการและจากการลงทุน   (225,036,042) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรสทุธิ   80,021,526 
รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ   301,338,970 
สว่นแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม   (327,038) 

รำยไดอ่ื้น   7,554,121 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้   163,551,537 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้   (38,755,044) 

ก าไรสุทธิ   124,796,493 
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24.2 ข้อมูลเกีย่วกับเขตภูมศิาสตร ์

 กลุม่บริษัทด ำเนินธุรกิจในเขตภมูิศำสตรเ์ดียวคือในประเทศไทย ดงันัน้รำยไดแ้ละสินทรพัยท่ี์แสดงอยู่ในงบกำรเงิน
รวมจงึถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภมูิศำสตรแ์ลว้ 

24.3 ข้อมูลเกีย่วกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีเบีย้ประกนัภยัต่อรบัจำกบริษัทประกันภยัต่อรำย
ใหญ่ท่ีมีจ ำนวนเทำ่กบัหรอืมำกกวำ่อตัรำรอ้ยละ 10 ของยอดรวมเบีย้ประกนัภยัต่อรบั ดงัตอ่ไปนี ้
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 

   
เบีย้ประกนัภยัต่อรบั 2,615 2,815 
อตัรำรอ้ยละของยอดรวมเบีย้ประกนัภยัต่อรบั (รอ้ยละ) 60 63 
จ ำนวนลกูคำ้รำยใหญ่ (รำย) 3 3 

 

25. รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
เงินปันผลรบั 98,652,444 131,960,904 138,707,431 172,460,879 

ดอกเบีย้รบั 23,424,426 38,372,015 21,851,698 36,201,599 

รวม 122,076,870 170,332,919 160,559,129 208,662,478 
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26. ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและการตัด
รายการ     
ตรำสำรหนีท่ี้จดัประเภทและวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ (615,400) - (620,062) - 

ตรำสำรหนีท่ี้จดัประเภทและวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 2,708,663 - 2,691,676 - 

ตรำสำรทนุท่ีจดัประเภทและวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 241,453 - 241,453 - 

ตรำสำรทนุท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพ่ือคำ้ - (11,153,273) - (11,180,731) 
ตรำสำรหนีท่ี้จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผ่ือขำย - 28,006,266 - 28,060,434 
ก ำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ - 3,697,023 - 3,697,023 
ก ำไรจำกกำรกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม - 327,038 - - 
ก ำไรจำกกำรกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 เงินลงทนุ - 91,044,000 - 91,044,000 

รวม 2,334,716 111,921,054 2,313,067 111,620,726 

27. ก าไรจากการปรับมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิรรม     
ตรำสำรหนีท่ี้จดัประเภทและวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำ
ยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 13,078,759 - 12,967,653 - 

ตรำสำรอนพุนัธ ์ (90,654) - - - 

ตรำสำรทนุท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเพ่ือคำ้ - 25,843,060 - 25,853,521 

รวม 12,988,105 25,843,060 12,967,653 25,853,521 
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28. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 135,205,442 123,236,916 138,780,463 123,370,795 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอปุกรณ ์            25,044,678 26,574,868 34,582,106 35,445,015 
ค่ำธรรมเนียมและภำษีอำกร (3,860) 550,675 (3,860) 550,675 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (761,108) 15,945 (761,108) 15,945 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 29,954,055 37,086,654 30,068,401 37,281,869 

รวมคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 189,439,207 187,465,058 202,666,002 196,664,299 

29. ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2563 

   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 17,155  13,710 
ตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (72,642) (72,642) 
ตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย (88,584) (94,963) 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืน ๆ 102,062 - 

รวม (42,009) (153,895) 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
  (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ 2,069,423,353 3,109,248,546 2,069,423,353 3,109,251,546 
ค่ำสินไหมทดแทนรบัคืน (238,535,607) (1,140,528,943) (238,535,607) (1,140,528,943) 
ค่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จจ่ำย 1,675,486,829 1,919,380,233 1,675,486,829 1,919,380,233 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน 115,112,175 106,352,123 115,186,303 106,440,275 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 368,451,989 345,893,440 189,487,869 176,464,826 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอปุกรณ ์ 136,824,865 127,366,323 34,582,107 35,445,014 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (761,108) 15,945 (761,108) 15,945 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน ๆ 51,783,516 65,362,599 30,453,945 38,063,429 

รวมคำ่ใชจ้่ำย 4,177,786,012 4,533,090,266 3,875,323,691 4,244,532,325 
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31. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

  กลุ่มบริษัทและพนกังำนไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยพนกังำนจ่ำยสมทบเขำ้กองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนและกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบ
เขำ้กองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซึ่งขึน้อยู่กบัอำยงุำนของพนกังำน กองทนุส ำรองเลีย้ง
ชีพนีบ้รหิำรโดยบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศร ีจ ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนพน้ออกจำกงำน
ตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษัท  ในระหว่ำงปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทได้
จ่ำยเงินสมทบกองทนุเป็นจ ำนวนเงิน 21 ลำ้นบำท และ 19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบรษัิทฯ: 10 ลำ้นบำท และ 9 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

32. ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทนุ) ส  ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็
อ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

33. ภาระผูกพันและหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพันเกีย่วกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทนุจ ำนวนเงิน 2.0 ลำ้นบำท และ 
2.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษัทฯ: ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 บริษัทฯไม่มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละปรบัปรุง
อำคำร 

33.2 ภาระผูกพันเกีย่วกับสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำบริกำรและมีจ ำนวนเงินค่ำบริกำร
ขัน้ต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท และ 2.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบรษัิทฯ: 0.1 ลำ้นบำท 
และ 1.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

33.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 10 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯมีขอ้พิพำทกับบริษัท
รับประกันภัยต่อต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่ำวได้ด  ำเนินกำรฟ้องรอ้งค่ำเสียหำยจำกบริษัทผ่ำน
กระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรจ ำนวนเงิน 745 ลำ้นบำท (รวมดอกเบีย้) อย่ำงไรก็ดี ฝ่ำยบรหิำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็น
วำ่จะไมมี่ผลเสียหำยท่ีส ำคญัตอ่บรษัิทฯจงึมิไดบ้นัทกึประมำณกำรหนีส้ินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษัิทฯมีคดีควำมท่ีถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคำ่เสียหำยจ ำนวน 19 ลำ้นบำท (ทนุทรพัยฟ์อ้งและ
ดอกเบีย้ท่ีเก่ียวขอ้ง) จำกกำรเป็นผูร้บัประกันภัยซึ่งผลของกำรพิจำรณำคดีดงักล่ำวยังไม่สิน้สดุ และบริษัทฯได้
ประมำณกำรและบนัทกึส ำรองเผ่ือผลเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จ ำนวน 12 ลำ้นบำท ซึ่งฝ่ำยบรหิำรเช่ือว่ำส ำรองเผ่ือผล
เสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จ ำนวนดงักล่ำวเพียงพอแลว้ อย่ำงไรก็ดี คดีดงักล่ำวไดส้ิน้สดุลงในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563 โดยไดมี้มูลค่ำสินไหมทดแทนท่ีตกลงกัน จ ำนวน 19 ลำ้นบำท และบริษัทฯไดบ้ันทึกค่ำสินไหม
ทดแทนส ำหรบัสว่นตำ่งเพิ่มเติมครบถว้นแลว้ 
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34. รายการธุรกจิกับกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

34.1 ลักษณะความสัมพันธ ์

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน กลุ่มบริษัทค ำนึงถึงเนื ้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกลุม่บรษัิทกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสมัพนัธก์บักลุม่บรษัิท 

บรษัิท ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั บรษัิทยอ่ย 
บรษัิท อีเอม็ซีเอส ไทย จ ำกดั บรษัิทยอ่ย 
บรษัิท ไทยรี แอคชวัเรยีล คอนซลัติง้ จ ำกดั บรษัิทยอ่ย 
บรษัิท ไทยรี อินโนเวชั่น จ ำกดั บรษัิทยอ่ย 
บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)(1) กำรมีกรรมกำรรว่มกนัและกำรถือหุน้ 
บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  กำรมีกรรมกำรรว่มกนัและกำรถือหุน้ 
บรษัิท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ำกดั (มหำชน) กำรมีกรรมกำรรว่มกนัและกำรถือหุน้ 
บรษัิท กรุงไทยพำนิชประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) กำรมีกรรมกำรรว่มกนัและกำรถือหุน้ 
บรษัิท ฟอลคอนประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) กำรมีกรรมกำรรว่มกนัและกำรถือหุน้ 
บรษัิท HWIC ASIA FUND กำรมีกรรมกำรรว่มกนัและกำรถือหุน้ 
บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) กำรมีกรรมกำรรว่มกนั 
บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) กำรมีกรรมกำรรว่มกนั 
บรษัิท ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) กำรมีกรรมกำรรว่มกนั 
บรษัิท เอสที-เมืองไทย ประกนัภยั จ ำกดั(2) กำรมีกรรมกำรรว่มกนั 

(1) ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษำยน 2562 ซึง่เป็นวนัท่ีมีกรรมกำรรว่มกนั 
(2) ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตัง้แตไ่ตรมำสท่ี 3 ของปี 2562 ซึง่เป็นวนัท่ีมีกรรมกำรรว่มกนั 
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34.2 รายการทีส่ าคัญกับกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจท่ีส  ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกัน ทัง้นี ้รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมปกติซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงกลุ่มบริษัท
และบคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลำ่นัน้ โดยสำมำรถสรุปรำยกำรท่ีส  ำคญัไดด้งันี ้

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุ                      

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ส ำหรบัปีสิน้สดุ                      
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธรุกิจกบับรษัิทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รายได ้      
เงินปันผลรบั - - 40 41 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ค่าใช้จ่าย      
ค่ำบรกิำรจ่ำย - - 13 7 รำคำทนุ 
รำยกำรธรุกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายได ้      
เบีย้ประกนัภยัต่อรบั 1,679 1,603 1,679 1,603 ตำมอตัรำกำรประกนัตอ่ตำมประเภท

ของกำรประกนัภยัท่ีระบใุนสญัญำ
ประกนัภยัต่อ 

ค่ำบ ำเหน็จรบั 52 36 52 36 ตำมสญัญำหรอืตำมที่ตกลงรว่มกนั 
เงินปันผลรบั 25 34 25 34 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค้่ำบรกิำร 33 34 - - ตำมสญัญำหรอืตำมที่ตกลงรว่มกนั 
ค่ำสินไหมทดแทนรบัคืน  31 40 31 40 ตำมสดัส่วนท่ีระบไุวใ้นสญัญำ

ประกนัภยัต่อ 
ค่าใช้จ่าย      
เบีย้ประกนัภยัต่อจ่ำย 110 81 110 81 ตำมอตัรำกำรประกนัตอ่ตำมประเภท

ของกำรประกนัภยัท่ีระบใุนสญัญำ
ประกนัภยัต่อ 

ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำย 760 903 760 903 ตำมอตัรำสินไหมที่ระบไุวใ้นสญัญำ
ประกนัภยัต่อ 

ค่ำบ ำเหน็จจ่ำย 568 540 568 540 ตำมสญัญำหรอืตำมที่ตกลงรว่มกนั 

ในระหว่ำงปี 2563 บรษัิทฯรบัโอนสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนจำกบริษัทย่อยจ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท ตำมรำคำทนุท่ีเหลืออยู่
ของบรษัิทยอ่ย 
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34.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุม่บรษัิทและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ     
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 348,938 295,568 348,938 295,568 
เงินคำ้งรบัจำกกำรประกนัภยัต่อ 137,374 133,364 137,374 133,364 

สินทรพัยอ่ื์น     
ค่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จจ่ำยรอตดับญัชี 163,682 165,257 163,682 165,257 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 2,482 4,011 - - 

หนีส้ินจำกสญัญำประกนัภยั     
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน 553,795 511,112 553,795 511,112 

เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ     
เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 122 28 122 28 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ 128,943 66,018 128,943 66,018 

หนีส้ินอ่ืน     
เบีย้ประกนัภยัต่อรบัลว่งหนำ้สทุธิ 60,847 56,171 60,847 56,171 
ค่ำจำ้งและบ ำเหน็จรบัรอตดับญัชี 14,048 8,827 14,048 8,827 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 87 23 - - 

34.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนของกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร ดงัตอ่ไปนี ้

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 79,016 69,136 51,693 45,648 

ผลประโยชนร์ะยะยำว 6,126 14,876 3,557 12,668 

รวม 85,142 84,012 55,250 58,316 
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35. ความเสีย่งและนโยบายบริหารความเสีย่ง 

35.1 ความเสีย่งจากการรับประกันภัยต่อ 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรรบัประกนัภยัต่อเป็นควำมเสี่ยงอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรรบัประกนัภยัตอ่ ซึง่ควำม
ผนัผวนของควำมถ่ี ควำมรุนแรง และเวลำท่ีเกิดควำมเสียหำยอำจเบี่ยงเบนไปจำกขอ้สมมติที่ไดก้  ำหนดไว ้ 

 บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรรบัประกนัภยัต่อโดยกำรจดัท ำคู่ มือกำรรบัประกนัภยัท่ีมีมำตรฐำนและปรบัปรุง
คู่มือให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำด มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรรับประกันภัย มีกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบใหมี้กำรปฏิบตัิตำมคู่มือและอ ำนำจกำรรบัประกันภัยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั กำรน ำ
ควำมรูแ้ละสถิติท่ีมีอยูม่ำใชใ้นกำรก ำหนดกลยทุธ ์กำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ออกสูต่ลำด มีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรพฒันำผลิตภณัฑข์องบริษัทสอดคลอ้งและสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของ
ตลำดและกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย โดยมีนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัของบริษัทฯ ใหค้วำมเห็นชอบในกำรก ำหนดอตัรำ
เบีย้ประกนัภยัส ำหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษัทฯ ทดสอบกำรโอนควำมเสี่ยงเพ่ือจดัประเภทของสญัญำประกนัภยั 
และสอบทำนควำมเพียงพอของอตัรำเบีย้ประกนัภัย โดยไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยใหมี้กำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของอตัรำเบีย้ประกนัภยัทกุ 2 ปี 

 บริษัทฯ มีกำรพิจำรณำควำมสมดลุของภยัต่ำงๆ และติดตำมควำมเสี่ยงภยัสะสมเป็นประจ ำทกุเดือน มีกำรจดัท ำ
แบบจ ำลองเพ่ือประเมินควำมเสียหำยจำกกำรรบัประกนัภยัและศกึษำมหนัตภยัใหมท่ี่อำจเกิดขึน้ในอนำคต และได้
ซือ้ประกนัภยัต่อส ำหรบัภยัทั่วไปและภยัธรรมชำติ และประกนัภยัควำมเสียหำยส่วนเกินเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงของภัยท่ีรบัไวเ้องไม่ใหเ้กิดควำมผันผวนซึ่งอำจกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ โดยได้
ก ำหนดนโยบำยกำรเอำประกนัภยัต่อช่วงกบับริษัทประกนัภยัท่ีมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคงและไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือตัง้แตร่ะดบั A- ขึน้ไปเทำ่นัน้ 

 บรษัิทฯ มีกำรติดตำมระยะเวลำท่ีเปิดค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง และมีระบบกำรควบคมุและติดตำมกำรจ่ำย
สินไหมทดแทนเพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมลำ่ชำ้ บรษัิทฯไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจดัสรรส ำรองประกนัภยัใหมี้ควำมเพียงพอ
ส ำหรบัภำระผูกพนัท่ีมีในอนำคต และมีกำรติดตำม วิเครำะหก์ำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
มูลค่ำของส ำรองประกันภัยอย่ำงสม ่ำเสมอ ส ำรองประกันภัยของบริษัทฯค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์
ประกนัภยัและผำ่นกำรรบัรองจำกนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัระดบั Fellowship   
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 หนีส้ินจำกสญัญำประกนัภยัต่อ แยกตำมประเภทกำรรบัประกนัภยัต่อมีดงันี ้
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน  ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน 

 

ก่อนกำร
ประกนัภยัต่อ ประกนัภยัต่อ รวม 

ก่อนกำร
ประกนัภยัต่อ ประกนัภยัต่อ รวม 

       
อคัคีภยั 158 (30) 128 210 (34) 176 
ทำงทะเลและขนสง่ 17 (2) 15 20 (2) 18 
รถยนต ์ 470 - 470 389 - 389 
อบุตัิเหตสุว่นบคุคล 169 (9) 160 161 (9) 152 
เบ็ดเตลด็ 436 (70) 366 798 (471) 327 

รวม 1,250 (111) 1,139 1,578 (516) 1,062 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 

 ส ำรองเบีย้ประกนัภยั ส ำรองเบีย้ประกนัภยั  

 

ก่อนกำร
ประกนัภยัต่อ ประกนัภยัต่อ สทุธิ 

ก่อนกำร
ประกนัภยัต่อ ประกนัภยัต่อ สทุธิ 

       
อคัคีภยั 108 (14) 94 107 (13) 94 
ทำงทะเลและขนสง่ 4 (1) 3 3 (1) 2 
รถยนต ์ 332 - 332 274 - 274 
อบุตัิเหตสุว่นบคุคล 356 (28) 328 362 (20) 342 
เบ็ดเตลด็ 480 (21) 459 529 (219) 310 

รวม 1,280 (64) 1,216 1,275 (253) 1,022 

 



              

 

รายงานประจ าปี 2563 

187 

 

ขอ้สมมติหลกัและวิธีกำรท่ีใชใ้นกำรก ำหนดขอ้สมมติหลกัส ำหรบักำรประมำณกำรส ำรองคำ่สินไหมทดแทนมีดงันี ้

(ก) อตัรำสว่นคำ่สนิไหมทดแทนสมบรูณ ์(Ultimate Loss Ratio) 

บรษัิทฯน ำรูปแบบของกำรพฒันำของค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดร้บัรำยงำนแลว้ของประสบกำรณค์วำมเสียหำย
ในอดีตและรูปแบบกำรพัฒนำของเบีย้ประกันภัยรับตำมวิธี Chain Ladder มำใช้เป็นข้อสมมติในกำร
ค ำนวณอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนสมบูรณ์ดว้ยวิธี Expected Loss Ratio ซึ่งเป็นวิธีทำงคณิตศำสตร์
ประกนัภยั โดยน ำอตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนสมบูรณค์ณูกบัเบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดเ้พ่ือประมำณ
กำรมลูค่ำส ำรองคำ่สนิไหมทดแทน (Expected Loss) 

(ข) อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจัดสรรได้ (Unallocated Loss  
Adjustment Expenses Ratio) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ตำมประเภทของส ำรองคำ่สนิไหมทดแทน ไดแ้ก่ 

- อตัรำสว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสนิไหมทดแทนท่ีไมส่ำมำรถจดัสรรไดต้อ่สินไหม 

บริษัทฯน ำค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรไดแ้ละจ ำนวนสินไหมของ
งวดบญัชีปีก่อนมำถวัเฉลี่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรไดต้่อ
สินไหมแลว้น ำค่ำเฉลี่ยดังกล่ำวไปประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่
สำมำรถจดัสรรไดท่ี้ไดร้บัรำยงำนแลว้แตก่ำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนยงัไม่สิน้สดุ  

- อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรไดต้่อมลูค่ำสินไหมทดแทน
จ่ำย 

บริษัทฯน ำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจัดสรรได้และมูลค่ำสินไหม 
ทดแทนจ่ำยของงวดบญัชีปีปัจจบุนัมำค ำนวณอตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรคำ่สินไหมทดแทนท่ี
ไม่สำมำรถจัดสรรไดต้่อมูลค่ำสินไหมทดแทนจ่ำย แลว้น ำอัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรค่ำ
สินไหมทดแทนดังกล่ำวไปประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถ
จดัสรรไดท่ี้เกิดขึน้แลว้แตย่งัไมไ่ดร้บักำรรำยงำน 
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อส ำรองค่ำสินไหมทดแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
และรำยกำรบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดด้งันี ้

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 2563 

  ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน  

 

ขอ้สมมติ              
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ก่อนกำรรบั
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึน้ 

หลงักำรรบั
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึน้ 

ก ำไรก่อนภำษี
ลดลง 

สว่นของ
เจำ้ของลดลง 

 (รอ้ยละ) ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 
      
อตัรำสว่นค่ำสินไหมทดแทนสมบรูณ ์          5.0 291 266 (266) (213) 
   (ส  ำหรบัส ำรองค่ำสินไหมทดแทนของ (5.0) (201) (190) 190 152 
   ปีรบัประกนัภยั ตัง้แตปี่ 2562 - 2563)      
กำรเปลี่ยนแปลงของส ำรองคำ่สินไหมทดแทน  5.0 10 10 (10) (8) 
   (ส  ำหรบัส ำรองค่ำสินไหมทดแทนของ (5.0) (10) (10) 10 8 
   ปีรบัประกนัภยัก่อนปี 2562)                       
อตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหม  5.0 0.2 0.2 (0.2) (0.1) 
ทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้ (5.0) (0.2) (0.2) 0.2 0.1 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 2562 

  ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน  

 

ขอ้สมมติ              
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ก่อนกำรรบั
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึน้ 

หลงักำรรบั
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมขึน้ 

ก ำไรก่อนภำษี
ลดลง 

สว่นของ
เจำ้ของลดลง 

 (รอ้ยละ) ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 
อตัรำสว่นค่ำสินไหมทดแทนสมบรูณ ์          5.0 214 200 (200) (160) 
(ส  ำหรบัส ำรองคำ่สินไหมทดแทนของ (5.0) (157) (145) 145 116 
ปีรบัประกนัภยั ตัง้แตปี่ 2561 - 2562)      

กำรเปลี่ยนแปลงของส ำรองคำ่สินไหมทดแทน  5.0 30 9 (9) (7) 
    (ส  ำหรบัส ำรองคำ่สินไหมทดแทนของ (5.0) (30) (9) 9 7 
    ปีรบัประกนัภยัก่อนปี 2561)                       
อตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหม  5.0 0.2 0.2 (0.2) (0.1) 
ทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้ (5.0) (0.2) (0.2) 0.2 0.1 
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35.2 นโยบายการบริหารความเสีย่งทางการเงนิ 

35.2.1 ความเสีย่งจากเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีส  ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนใน
หลักทรัพย ์เงินใหกู้้ยืม ตรำสำรอนุพันธ์และสินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนๆ กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ดงันี ้

(ก) ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต 

ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต คือ ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกคู่สญัญำของกลุม่บรษัิทไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัท่ี
ไดต้กลงไวก้บับรษัิท รวมถึงโอกำสท่ีคูส่ญัญำถกูปรบัลดอนัดบัควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต 

(1) สินทรพัยจ์ำกกำรประกนัภยั 

บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตโดยกำรวิเครำะหค์ณุภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้อง
ผูร้บัประกนัภยัต่อช่วง มีกำรทบทวนฐำนะทำงกำรเงินของผูร้บัประกนัภยัต่อเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ และ
ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยท่ีจะเอำประกนัภยัต่อกบับรษัิทประกนัภยัในต่ำงประเทศเฉพำะบรษัิทท่ีมีฐำนะ
ทำงกำรเงินท่ีมั่นคงสงูท่ีไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือตัง้แตร่ะดบั A- ขึน้ไปเทำ่นัน้ 

(2) สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มีควำมเสี่ยงสงูประเภทหลกัทรพัยเ์ก็งก ำไร 
และเนน้กำรลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์มีคณุภำพและใหผ้ลตอบแทนท่ีแน่นอนสม ่ำเสมอ มีกำรทบทวนฐำนะ
ทำงกำรเงินของผูอ้อกหลกัทรพัยเ์ป็นประจ ำสม ่ำเสมอ และไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยท่ีจะลงทนุในตรำสำร
หนีเ้อกชนเฉพำะบรษัิทท่ีมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคงสงูท่ีไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือตัง้แต่ระดบั 
A- ขึน้ไปเท่ำนัน้ มีกำรวิเครำะหค์ณุภำพและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้กำรติดตำมรำยงำนอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึง ติดตำมข่ำวสำรและ
สถำนกำรณเ์ศรษฐกิจเพ่ือประเมินผลกระทบตอ่ผูอ้อกหลกัทรพัยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ค  ำนวณโดยค ำนึงถึงค่ำควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ำ้หนักซึ่ง
พิจำรณำจำกกำรประเมินช่วงของผลลพัธท่ี์เป็นไปได ้มลูคำ่เงินตำมเวลำ และขอ้มลูสนบัสนนุท่ีมีควำม
สมเหตสุมผลทัง้หมด ซึง่รวมถึงกำรพยำกรณส์ภำวะเศรษฐกิจไปในอนำคต ผลขำดทนุดงักลำ่วค ำนวณ
จำกประมำณกำรของจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะไม่ไดร้บั โดยเป็นผลคณูของค่ำควำมน่ำจะเป็นของกำร
ปฏิบตัิผิดสญัญำ (PD - Probability of default) กบัรอ้ยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึน้เม่ือมีกำร
ปฏิบตัิผิดสญัญำต่อยอดหนี ้(LGD - Loss given default) และประมำณกำรยอดหนีเ้ม่ือมีกำรปฏิบตัิ
ผิดสญัญำ (EAD - Exposure at the time of default) 

ในกำรรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จะมีกำรจดัประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงินเป็น 3 ชัน้ 
โดยสินทรพัยท์ำงกำรเงินสำมำรถเปลี่ยนแปลงระดบัชัน้ไดต้ลอดอำยขุองสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงในคณุภำพของสินทรพัยน์บัจำกวนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเม่ือเริ่มแรกซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงไปตำม
สภำวะทำงเศรษฐกิจ โดยกลุม่บรษัิทมีกำรจดัชัน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

ชัน้ท่ี 1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไมมี่กำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต  
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สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคัญนับจำกวันท่ีรบัรู ้
รำยกำรเม่ือเริ่มแรก (ไม่เขำ้เง่ือนไขของชัน้ท่ี 2 และชัน้ท่ี 3) หรือเป็นเงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้พิจำรณำ
ว่ำมีควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตต ่ำ ณ วนัท่ีรำยงำน ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้รบัรูต้ำม
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนขำ้งหนำ้ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึน้ในอีก 12 เดือนขำ้งหนำ้เป็นสว่นหนึ่งของผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำย ุซึ่ง
เป็นผลจำกเหตกุำรณก์ำรผิดนดัช ำระหนีข้องเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือน
นบัจำกวนัท่ีรำยงำน 

ชัน้ท่ี 2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต 

เม่ือสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตนบัจำกวนัท่ีรบัรู ้
รำยกำรเม่ือเริม่แรก โดยกำรพิจำรณำควำมมีนยัส ำคญัของกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยง
ดำ้นเครดิตนัน้พิจำรณำจำกปัจจยัเชิงปรมิำณและเชิงคณุภำพ สนิทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเกินก ำหนดช ำระ
เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 90 วนัแต่ยงัไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตจะถกูพิจำรณำว่ำมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 3 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิต 

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือผิดนดัช ำระคือสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีคำ้งช ำระ
เงินตน้และ/หรือดอกเบีย้เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 180 วนั นอกจำกนีส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินจะถกูพิจำรณำ
ว่ำมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเม่ือลกูหนีมี้ควำมเป็นไปไดท่ี้จะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดเ้ม่ือเกิดเหตกุำรณใ์ด
เหตกุำรณห์นึ่งหรือหลำยเหตกุำรณ์ท่ีสง่ผลกระทบเชิงลบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของ
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรกระจุกตวัของเงินใหกู้ยื้มโดยมีทรพัยส์ินจ ำนองเป็นประกัน ไม่มีสำระส ำคญั
เน่ืองจำกกลุม่บรษัิทพิจำรณำใหกู้ยื้มเฉพำะพนกังำนของกลุ่มบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยมีหลกัทรพัยท่ี์น ำมำ
จ ำนองเป็นประกนัหนีมี้มลูค่ำเพียงพอท่ีกลุ่มบริษัทจะไดร้บัช ำระหนีโ้ดยสิน้เชิง สดัส่วนเงินใหกู้ยื้มต่อ
มลูค่ำหลกัประกนัจะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 

บรษัิทย่อยบรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนโดยก ำหนดนโยบำยกำรใหเ้ครดิต
ทำงกำรคำ้อย่ำงเหมำะสมกับคู่สัญญำแต่ละรำย และมีกำรติดตำมสถำนะกำรช ำระเงินและฐำนะ
กำรเงินของคู่สญัญำอยำ่งสม ่ำเสมอ แต่ละบรษัิทย่อยค ำนวณผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 
โดยเลือกช่วงระยะเวลำของขอ้มลูท่ีสะทอ้นสภำวกำรณร์บัช ำระหนี้ในปัจจุบนัและเหมำะสมกับกำร
วิเครำะห ์รวมถงึกำรคำดกำรณเ์ก่ียวกบัลกูหนีก้ำรคำ้และสภำวกำรณใ์นอนำคต ผลขำดทนุดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของแต่ละชัน้อำยุลูกหนีค้งคำ้ง ณ วนัสิน้งวดรำยงำน ค ำนวณจำกประมำณกำร
จ ำนวนเงินที่คำดวำ่จะไมไ่ดร้บั ซึง่พิจำรณำจำกประสบกำรณใ์นอดีต 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุภำพดำ้นเครดิตของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน แสดงไดด้งันี ้
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 

ชัน้ท่ี 1 - สินทรพัยท์ำง
กำรเงินที่ไม่มีกำรเพ่ิมขึน้

อย่ำงมีนยัส ำคญั                    
ของควำมเสี่ยง            
ดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 2 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญัของควำม
เสี่ยงดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 3 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมี
กำรดอ้ยคำ่ดำ้น

เครดิต 

สินทรพัยท์ำง
กำรเงินที่ใชว้ิธี
อย่ำงง่ำยในกำร
ค ำนวณผล
ขำดทนุดำ้น

เครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึน้ตลอดอำยุ รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่         
เงนิสด      

อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่ำลงทนุ” 209,987 - - - 209,987 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้ (142) - - - (142) 

มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 209,845 - - - 209,845 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่ามูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น      

อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่ำลงทนุ” 1,901,925 - - - 1,901,925 

รวมมลูคำ่ยตุิธรรม 1,901,925 - - - 1,901,925 

คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิต                  
ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้รบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทนุ 90 - - - 90 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย      

อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่ำลงทนุ” 440,000 - - - 440,000 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้ (34) - - - (34) 

มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 439,966 - - - 439,966 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 

ชัน้ท่ี 1 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีไมม่ี
กำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญั                    
ของควำมเสี่ยง            
ดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 2 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญัของควำม
เสี่ยงดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 3 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 

สินทรพัยท์ำง
กำรเงินที่ใชว้ิธีอย่ำง
ง่ำยในกำรค ำนวณ
ผลขำดทนุดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึน้ตลอดอำยุ รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิอื่นๆ      
ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ - - - 61,251 61,251 
คำ้งช ำระ      
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน - - - 16,308 16,308 
3 - 6 เดือน  - - - 259 259 
6 - 9 เดือน - - - 49 49 
9 - 12 เดือน - - - 29 29 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - - 806 806 

รวม - - - 78,702 78,702 
หกั: คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้ - - - (1,044) (1,044) 

มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ - - - 77,658 77,658 

 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 

ชัน้ท่ี 1 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีไมม่ี
กำรเพ่ิมขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญั                    
ของควำมเสี่ยง            
ดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 2 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญัของควำม
เสี่ยงดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 3 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     
อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่ำลงทนุ” 125,633 - - 125,633 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (85) - - (85) 

มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 125,548 - - 125,548 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     

อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่ำลงทนุ” 1,901,612 - - 1,901,612 

รวมมลูคำ่ยตุิธรรม 1,901,612 - - 1,901,612 

คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิต 
 ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ 90 - - 90 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
อนัดบัที่อยู่ใน “ระดบัน่ำลงทนุ” 311,000 - - 311,000 
หกั: ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (3) - - (3) 
มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 310,997 - - 310,997 
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ตำรำงขำ้งตน้ไดแ้สดงฐำนะเปิดสงูสดุต่อควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตส ำหรบัเครื่องมือทำงกำรเงิน ฐำนะเปิดต่อ
ควำมเสี่ยงสงูสดุเป็นมลูค่ำขัน้ตน้ของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยไม่ค  ำนึงถึงหลกัประกนัและกำรด ำเนินกำร
ใดๆ เพ่ือเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ 

ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะเปิดสงูสดุต่อควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต คือ 
มลูค่ำตำมบญัชีขัน้ตน้สทุธิคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ แสดงไดด้งันี ้
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

 

ชัน้ท่ี 1 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีไม่มี
กำรเพิ่มขึน้อย่ำงมี

นยัส ำคญั                    
ของควำมเสี่ยง            
ดำ้นเครดิต 

ชัน้ท่ี 2 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงดำ้น

เครดิต 

ชัน้ท่ี 3 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
ดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิต 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีใชว้ิธีอย่ำงง่ำยใน
กำรค ำนวณผล

ขำดทนุดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึน้
ตลอดอำย ุ รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงนิสด      

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                       
1 มกรำคม 2563 125 - - - 125 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดั
มลูค่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุใหม่ 17 - - - 17 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                              
31 ธนัวำคม 2563 142 - - - 142 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

 

ชัน้ท่ี 1 - สินทรพัยท์ำง
กำรเงินท่ีไม่มีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญั                    

ของควำมเสี่ยง            
ดำ้นเครดิต            

ชัน้ท่ี 2 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกำร
เพ่ิมขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัของ
ควำมเสี่ยงดำ้น

เครดิต                         

ชัน้ท่ี 3 - สินทรพัย์
ทำงกำรเงินท่ีมี
กำรดอ้ยค่ำดำ้น

เครดิต                       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีใชว้ิธีอย่ำงง่ำยใน
กำรค ำนวณผล

ขำดทนุดำ้นเครดิตที่
คำดวำ่จะเกิดขึน้
ตลอดอำย ุ รวม 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่      

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                     
1 มกรำคม 2563 163 - - - 163 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดั
มลูค่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุใหม่ 6 - - - 6 

สินทรพัยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซือ้
หรอืไดม้ำ 5 - - - 5 

สว่นท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (84) - - - (84) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 2563 90 - - - 90 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย      

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                
1 มกรำคม 2563 122 - - - 122 

สินทรพัยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซือ้
หรอืไดม้ำ 34 - - - 34 

สว่นท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (122) - - - (122) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                          
31 ธนัวำคม 2563 34 - - - 34 

สินทรัพยท์างการเงนิอืน่ๆ      
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                   

1 มกรำคม 2563 - - - 942 942 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดั
มลูค่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุใหม่ - - - 102 102 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                                   
31 ธนัวำคม 2563 - - - 1,044 1,044 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

 

ชัน้ท่ี 1 -                   
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีไม่มีกำรเพิ่มขึน้
อย่ำงมีนยัส ำคญั                    
ของควำมเสี่ยง            
ดำ้นเครดิต            

ชัน้ท่ี 2 -                      
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีมีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัของควำม
เสี่ยงดำ้นเครดิต                         

ชัน้ท่ี 3 -                           
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้น

เครดิต                       รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด     
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                    

1 มกรำคม 2563 71 - - 71 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดั
มลูค่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุใหม่ 14 - - 14 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                                      
31 ธนัวำคม 2563 85 - - 85 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่     

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                      
1 มกรำคม 2563 163 - - 163 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดั
มลูค่ำค่ำเผ่ือผลขำดทนุใหม่ 6 - - 6 

สินทรพัยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซือ้หรอื
ไดม้ำ 5 - - 5 

สว่นท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (84) - - (84) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                             
31 ธนัวำคม 2563 90 - - 90 

ตราสารหนีท้ีวั่ดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย     

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี                                  
1 มกรำคม 2563 98 - - 98 

สินทรพัยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซือ้หรอื
ไดม้ำ 3 - - 3 

สว่นท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (98) - - (98) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี                                    
31 ธนัวำคม 2563 3 - - 3 
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(ข) ควำมเสี่ยงดำ้นตลำด 

ควำมเสี่ยงดำ้นตลำด หมำยถึงควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ อตัรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำตำ่งประเทศ รำคำของสนิทรพัยท่ี์ลงทนุ รำคำตรำสำรในตลำดเงินตลำดทนุ  

บรษัิทฯ บรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นตลำดโดยก ำหนดนโยบำยกำรลงทนุของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย มีกำรจัดท ำแผนกำรลงทุน
เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องน ำไปปฏิบัติ มีกำรติดตำมและวิเครำะห์ควำมผันผวนของหลักทรัพย์ท่ีลงทุนอัน
เน่ืองมำจำกปัจจยัต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือน ำมำใชป้ระกอบกำรปรบัแผนกำรลงทนุและกำรตดัสินใจลงทนุ
ใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณแ์ละภำระผกูพนัในอนำคต 

กำรลงทุนของบริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะหลีกเลี่ยงกำรลงทุนใน
หลกัทรพัยท่ี์มีควำมเสี่ยงสงูประเภทหลกัทรพัยเ์ก็งก ำไรและเนน้กำรลงทนุในสินทรพัยท่ี์มีคณุภำพและให้
ผลตอบแทนท่ีแน่นอนสม ่ำเสมอ ดงันัน้ โอกำสที่บรษัิทฯ จะสญูเสียเงินลงทนุไปทัง้หมดจึงมีควำมเป็นไปได้
นอ้ย งำนดำ้นกำรลงทุนของบริษัทฯ ยังไดร้บักำรดูแลอย่ำงใกลชิ้ดจำกคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร 
เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุถือเป็นรำยไดห้ลกัสว่นหนึ่งของบรษัิทฯ 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ หมำยถึง ควำมเสี่ยงท่ีมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 

บริษัทฯไดบ้ริหำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้โดยกำรพิจำรณำตน้ทนุทำงกำรเงิน อตัรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน และทิศทำงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดก่อนกำรลงทุนและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
ดอกเบีย้อยำ่งใกลชิ้ด 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีส  ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อตัรำดอกเบีย้ และส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด 
หรอืวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม ่(หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี ้
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

 

ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่       
หรอืวนัครบก ำหนดนบัจำกวนัสิน้งวด                                  

อตัรำดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ตำมรำคำ อตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตลำด ดอกเบีย้ รวม ดอกเบีย้ 

       (รอ้ยละตอ่ปี) 

สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 209 1 210 0.05 - 0.13 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - - - - 1,359 1,359 - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 1,918 424 - - 131 2,473 0.45 - 3.10 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - - - - 1,497 1,497 - 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั - - - 17 - 17 2.25 - 3.25 

หนีส้ินทางการเงนิ        

เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - - - - 407 407 - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2 4 - - - 6 2.26 - 6.90 
  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

 

ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่       
หรอืวนัครบก ำหนดนบัจำกวนัสิน้งวด                                  

อตัรำดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ตำมรำคำ อตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตลำด ดอกเบีย้ รวม ดอกเบีย้ 

       (รอ้ยละตอ่ปี) 

สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 185 - 185 0.24 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - - - - 1,529 1,529 - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์        
หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 499 16 - - - 515 1.17 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 25 331 - - - 356 1.79 
เงินฝำกธนำคำร 941 - - - - 941 1.64 

เงินใหกู้ยื้ม - - - 21 - 21 3.25 

หนีส้ินทางการเงนิ        

เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - - - - 932 932 - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 4 - - - 4 1.58 - 2.87 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

 

ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่หรอื
วนัครบก ำหนดนบัจำกวนัสิน้งวด 

อตัรำดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ตำมรำคำ อตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตลำด ดอกเบีย้ รวม ดอกเบีย้ 

       (รอ้ยละตอ่ปี) 

สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 125 - 125 0.05 - 0.13 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - - - - 1,359 1,359 - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 1,789 424 - - 114 2,327 0.45 - 3.10 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - - - - 1,497 1,497 - 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั - - - 17 - 17 2.25 - 3.25 

หนีส้ินทางการเงนิ        

เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - - - - 407 407 - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2 2 - - - 4 2.26 - 3.45 
  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี     

 

ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่หรอื
วนัครบก ำหนดนบัจำกวนัสิน้งวด 

อตัรำดอกเบีย้
ปรบัขึน้ลง ไม่มี   

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ตำมรำคำ อตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตลำด ดอกเบีย้ รวม ดอกเบีย้ 

       (รอ้ยละตอ่ปี) 

สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 105 - 105 0.29 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - - - - 1,529 1,529 - 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์        
หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 473 15 - - - 488 1.16 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 25 331 - - - 356 1.79 
เงินฝำกธนำคำร 853 - - - - 853 1.66 

เงินใหกู้ยื้ม - - - 21 - 21 3.25 

หนีส้ินทางการเงนิ        

เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - - - - 932 932 - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - 1 - - - 1 1.58 
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยท่ีมีต่อก ำไรหรือขำดทุนและส่วนของเจ้ำของ                          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งันี ้  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อน
ภำษี 

ผลกระทบต่อ
สว่นของ
เจำ้ของ 

เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อน
ภำษี 

ผลกระทบต่อ
สว่นของ
เจำ้ของ 

 (รอ้ยละ) (พนับำท) (พนับำท) (รอ้ยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
       
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 1% 2,092 1,674 1% 1,255 1,004 
 (1%) (2,092) (1,674) (1%) (1,255) (1,004) 
เงินใหกู้ยื้ม 1% 169 135 1% 168 134 
 (1%) (169) (135) (1%) (168) (134) 

กำรวิเครำะหผ์ลกระทบขำ้งตน้จดัท ำขึน้โดยใชข้อ้สมมติว่ำจ ำนวนสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบีย้ท่ี
ปรบัขึน้ลงตำมอตัรำตลำด และตวัแปรอ่ืนทัง้หมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบีย้ท่ีปรบั
ขึน้ลงตำมอตัรำตลำดของสินทรพัยด์งักล่ำว ไม่ไดมี้อตัรำดอกเบีย้ท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้ กำรเปลี่ยนแปลง
ของอตัรำดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จึงมีผลกระทบตอ่ดอกเบีย้ท่ีตอ้งช ำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทัง้นี ้ขอ้มลูนีไ้ม่ใช่กำร
คำดกำรณห์รอืพยำกรณส์ภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน หมำยถึง ควำมเสี่ยงเน่ืองมำจำกกำรท ำธุรกิจประกนัภยัต่อกบับรษัิทประกนั
วินำศภยัในตำ่งประเทศท่ีอตัรำแลกเปลี่ยนมีควำมผนัผวน 

กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินเปรียบเทียบกับตน้ทนุในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึน้และพิจำรณำไม่ท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพ่ือลดควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว เน่ืองจำกรำยกำรเงินตรำตำ่งประเทศท่ีอตัรำแลกเปลี่ยนมีเสถียรภำพไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
งบกำรเงิน และไม่สำมำรถท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ส ำหรบัเงินตรำต่ำงประเทศท่ีอตัรำ
แลกเปลี่ยนมีควำมผนัผวนสงูได ้เน่ืองจำกไมมี่ตลำดเงินรองรบักำรท ำสญัญำดงักลำ่ว 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตรำตำ่งประเทศท่ีมีสำระส ำคญัดงันี ้
สกลุเงิน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน หนีส้ินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
ดอลลำ่รส์หรฐัอเมรกิำ 0.59 0.35 0.37 0.03 29.9909 30.1084 
วอนเกำหลี 0.38 0.13 0.28 0.19 0.0276 0.0260 
กีบลำว 87.32 60.71 1.94 1.57 0.0032 0.0034 
เปโซฟิลิปปินส ์ 0.82 - 0.06 - 0.6235 - 
จ๊ำดพม่ำ - 7.50 - 0.75 0.0226 0.0203 
ดองเวียดนำม - 227.48 - 0.09 0.0013 0.0013 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรพัย ์

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย ์คือควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของ
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ ท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมผนัผวนตอ่รำยไดห้รอืมลูค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษัทไดบ้ริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในสินทรพัยด์งักล่ำวโดยกำรจดัท ำนโยบำยและแผนกำรลงทนุ
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งไดมี้กำรปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยสภำพเศรษฐกิจและปัจจยั
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรติดตำมและวิเครำะหค์วำมผนัผวนของตรำสำรท่ีลงทนุอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอเพ่ือ
น ำมำใชป้ระกอบกำรตดัสินใจในกำรลงทนุใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณก์ลุ่มบริษัทมีนโยบำยท่ีจะหลีกเลี่ยง
กำรลงทนุในสินทรพัยท่ี์มีควำมเสี่ยงสงู เช่น หลกัทรพัยเ์ก็งก ำไรและเนน้กำรลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์มีคณุภำพ
และใหผ้ลตอบแทนท่ีแน่นอนสม ่ำเสมอ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกกำรถือสินทรัพย์ตรำสำรทุนซึ่งรำคำจะ
เปลี่ยนแปลงไปตำมภำวะตลำด 

(ค) ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่ง 

ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง หมำยถึงควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯ ไม่สำมำรถช ำระหนีส้ินและภำระ
ผกูพนัเม่ือถึงก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดได ้ไม่สำมำรถจดัหำเงินทนุไดเ้พียงพอ 
หรอืสำมำรถจดัหำเงินมำช ำระไดแ้ตด่ว้ยตน้ทนุท่ีสงูเกินกว่ำท่ีจะยอมรบัได ้

กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องโดยกำรติดตำมและวดัผลปริมำณสินทรพัยท่ี์มีสภำพคล่องทกุ
เดือน มีกำรบริหำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหมี้ควำมสอดคลอ้งกันและลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มีสภำพคล่องให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของหนีส้ินและภำระผกูพนัอยำ่งเหมำะสม กลุม่บรษัิทยงัจดัใหมี้สินทรพัยส์ภำพคลอ่งท่ี
เพียงพอหำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินสด และเนน้ใหมี้กำรด ำรงฐำนะสภำพคล่องในระดบัท่ีสงูกว่ำขอ้บงัคบั
ของส ำนกังำน คปภ. 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดโดยนบัจำก
วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 210 - - - - 210 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - 1,347 11 1 - 1,359 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ - 1,918 424 - 131 2,473 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - - - - 1,497 1,497 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั - 2 8 7 - 17 

หนีส้ินทางการเงนิ       
เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - 370 34 3 - 407 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - 2 4 - - 6 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 – 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 185 - - - - 185 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - 1,504 23 2 - 1,529 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์       
หุน้ทนุ 1,064 - - - 5 1,069 
หน่วยลงทนุ 1,165 - - - - 1,165 
หลกัทรพัยร์ฐับำลและ
รฐัวิสำหกิจ - 499 16 - - 515 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน - 25 331 - - 356 
เงินฝำกธนำคำร - 941 - - - 941 

เงินใหกู้ยื้ม - 3 8 10  21 

หนีส้ินทางการเงนิ       
เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - 895 34 3 - 932 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 4 - - 4 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 126 - - - - 126 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - 1,347 11 1 - 1,359 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ - 1,789 424 - 114 2,327 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ - - - - 1,497 1,497 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั - 2 8 7 - 17 

หนีส้ินทางการเงนิ       
เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - 370 34 3 - 407 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - 2 2 - - 4 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 – 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 105 - - - - 105 
ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกนัภยัต่อ - 1,504 23 2 - 1,529 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์       
หุน้ทนุ 1,064 - - - 5 1,069 
หน่วยลงทนุ 1,144 - - - - 1,144 
หลกัทรพัยร์ฐับำลและ
รฐัวิสำหกิจ - 473 15 - - 488 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน - 25 331 - - 356 
เงินฝำกธนำคำร - 853 - - - 853 

เงินใหกู้ยื้ม - 3 8 10 - 21 

หนีส้ินทางการเงนิ       
เจำ้หนีบ้รษัิทประกนัภยัต่อ - 895 34 3 - 932 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 1 - - 1 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินจำกสญัญำประกนัภยัแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด
โดยนบัจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยั       
ส ำรองประกนัภยัสว่นท่ีเรยีกคืน
จำกบรษัิทประกนัภยัต่อ       

 ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - 108 - 4 - 112 

รวม - 108 - 4 - 112 

หนีส้ินจากสัญญาประกันภยั       
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - 1,235 - 15 - 1,250 
หนีส้ินอ่ืนตำมกรมธรรม์
ประกนัภยั - - 7 - - 7 

รวม - 1,235 7 15 - 1,257 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพยจ์ากสัญญาประกันภยั       
ส ำรองประกนัภยัสว่นท่ีเรยีกคืน
จำกบรษัิทประกนัภยัต่อ       

 ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - 513 - 3 - 516 

รวม - 513 - 3 - 516 

หนีส้ินจากสัญญาประกันภยั       
ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - 1,554 13 11 - 1,578 
หนีส้ินอ่ืนตำมกรมธรรม์
ประกนัภยั - - 9 - - 9 

รวม - 1,554 22 11 - 1,587 
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35.2.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมลูค่ำยตุิธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรมไดด้งันี ้

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2563 

 มลูค่ำตำม มลูค่ำยตุิธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 2,033 - 2,033 - 2,033 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ 1,497 1,481 - 16 1,497 
สินทรัพยท์างการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้      

ท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 440 - 440 - 440 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 17 - - 17 17 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

 มลูค่ำตำม มลูค่ำยตุิธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
เงินลงทนุเพ่ือคำ้       

หน่วยลงทนุ 287 - 287 - 287 
เงินลงทนุเผ่ือขำย      

หุน้ทนุ 1,063 1,063 - - 1,063 
หน่วยลงทนุ 878 388 490 - 878 

สินทรัพยท์างการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก ำหนด      

หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 515 - 516 - 516 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 356 - 360 - 360 
เงินฝำกธนำคำรท่ีครบก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน 941 - 941 - 941 

เงินลงทนุทั่วไป 5 - - 21 21 
เงินใหกู้ยื้ม 21 - - 21 21 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

 มลูค่ำตำม มลูค่ำยตุิธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 2,016 - 2,016 - 2,016 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ 1,497 1,481 - 16 1,497 
สินทรัพยท์างการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้      

ท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 311 - 311 - 311 
เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั 17 - - 17 17 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

 มลูค่ำตำม มลูค่ำยตุิธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท์ีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
เงินลงทนุเพ่ือคำ้       

หน่วยลงทนุ 266 - 266 - 266 
เงินลงทนุเผ่ือขำย      

หุน้ทนุ 1,064 1,064 - - 1,064 
หน่วยลงทนุ 878 388 490 - 878 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม      
เงินลงทนุท่ีจะถือจนครบก ำหนด      

หลกัทรพัยร์ฐับำลและรฐัวิสำหกิจ 488 - 490 - 490 
ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน 356 - 360 - 360 
เงินฝำกธนำคำรท่ีครบก ำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน 853 - 853 - 853 

เงินลงทนุทั่วไป 5 - - 21 21 
เงินใหกู้ยื้ม 21 - - 21 21 
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กำรจัดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 5.19 วิธีกำรก ำหนดมลูค่ำยุติธรรมขึน้อยู่กับลกัษณะของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยกลุ่ม
บรษัิทใชว้ิธีกำรและขอ้สมมติในกำรประมำณมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินดงันี ้

(ก) สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรหนี ้ 

มลูค่ำยตุิธรรมของหุน้กูแ้ละพนัธบตัรค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำร
หนีไ้ทย 

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีมิใช่หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีจัดประเภทเป็นตรำสำรหนีค้  ำนวณโดยใช้
มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทนุ 

(ข) สินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุ 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุน ท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงตำมรำคำเสนอซื ้อหลังสุด ณ                             
สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี  

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีมิใช่หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีจัดประเภทเป็นตรำสำรทุนค ำนวณโดยใช้
มลูค่ำหน่วยลงทนุท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทนุ 

มลูค่ำยตุิธรรมของตรำสำรทนุท่ีไม่ใช่หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนค ำนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดหรือวิธีคิด
ลดเงินปันผล  

(ค) ตรำสำรอนพุนัธ ์

 มลูค่ำยตุิธรรมของตรำสำรอนพุนัธแ์สดงตำมรำคำคูค่ำ้ 

(ง) เงินใหกู้ยื้มและดอกเบีย้คำ้งรบั  

มลูค่ำยตุิธรรมประมำณจำกมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดจำกเงินใหกู้ยื้มคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ตลำด
ปัจจบุนั 

ก่อนวันท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษัทใชว้ิธีกำรและขอ้สมมติในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำง
กำรเงินดงันี ้

(ก)  เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้มลูค่ำยตุิธรรม ไดแ้ก่ รำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

(ข) เงินลงทนุในตรำสำรทนุ ซึง่เป็นหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณจำกรำคำเสนอ
ซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของปี เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิใช่หลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของ
ตลำด มลูคำ่ยตุิธรรมค ำนวณจำกมลูคำ่สินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทนุท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทนุ กรณีท่ี
เป็นเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด มลูค่ำยตุิธรรมประมำณโดยใชว้ิธีเทียบเคียง
อตัรำสว่นรำคำตอ่มลูค่ำทำงบญัชี  

(ค)  เงินใหกู้ยื้ม มลูค่ำยุติธรรมประมำณจำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจำกเงินใหกู้ยื้มคิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบีย้ตลำดปัจจบุนั 
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ในระหวำ่งปีปัจจบุนั ไมมี่กำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม 

กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำยตุิธรรมโดยมีล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรมเป็น
ระดบั 3 แสดงไดด้งันี ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 20,567 
ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมในระหวำ่งปี (4,452) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 16,115 

 

36. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย 

วตัถปุระสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทนุของบริษัทฯ คือ กำรจดัใหมี้โครงสรำ้งทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม  กำรด ำรงไวซ้ึ่ง
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และกำรด ำรงเงินกองทนุตำมควำมเสี่ยงใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของคปภ.  

37. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2564 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทฯไดมี้มติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ท่ี จะ มีขึ ้น ใน เ ดือน เมษำยน 2564 ให้อนุมัติ จ่ ำย เ งิน ปันผลจำกก ำ ไ รสุท ธิ ปี  2563 จ ำนวน 0.04 บำท                              
ตอ่หุน้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2564 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยสองแห่งไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดครึง่ปีหลงัของปี 2563 ใน
อตัรำหุน้ละ 2.5 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 15.0 ลำ้นบำท และในอตัรำหุน้ละ 0.3 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 
3.0 ลำ้นบำท 

38. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบกำรเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบรษัิทฯเม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2564 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกัด (มหำชน) 
ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 48/22-24 ซอยรชัดำภิเษก 20 ถนนรชัดำภิเษก  

แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์ 0-2660-6111  0-2666-8088  
โทรสำร 0-2660-6100  0-2666-8080 
ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจประกนัภยัตอ่ ดำ้นกำรประกนัวินำศภยัทกุประเภท 
เลขทะเบียนบรษัิท 0107536001729 
เว็บไซต ์ www.thaire.co.th 
จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หุน้สำมญัจ ำนวน 4,214,993,832 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 0.88 บำท    
รวม 3,709,194,572.16 บำท 

  

ข้อมูลทั่วไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษัท ถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
  
กำรถอืหุน้ทำงตรง  
   
1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 
 ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 48/16 ซอยรชัดำภิเษก 20 ถนนรชัดำภิเษก 

แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท ์ 0-2660-1234 
 โทรสำร 0-2276-7816 
 ประเภทธุรกิจ ใหบ้รกิำร Outsourcing Service Solution แก่บรษัิทประกนัภยั  

บรษัิทประกนัชีวิต และบรษัิททั่วไป 
 เลขทะเบียนบรษัิท 0105549052511 
 เว็บไซต ์

จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

https://www.thaireservices.com 
หุน้สำมญัจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 10 บำท       
รวม 100,000,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถือหุน้โดยบรษัิท รอ้ยละ 100.00 
   

 
 

21 ข้อมูลทั่วไป 
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2. ชื่อบริษัท บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกดั 
 ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 48/21 ซอยรชัดำภิเษก 20 ถนนรชัดำภิเษก 

แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท ์ 0-2011-8600 
 โทรสำร 0-2011-8610 
 ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นคอมพวิเตอรใ์นกำรจดักำรคำ่สนิไหม

รถยนตแ์ละจดัท ำสถิติที่เก่ียวขอ้ง 
 เลขทะเบียนบรษัิท 0105543108248 
 เว็บไซต ์ http://www.emcsthai.com 
 จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หุน้สำมญัจ ำนวน 6,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 5 บำท    
รวม 30,000,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถือหุน้โดยบรษัิท รอ้ยละ 100.00 
   

3. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติง้ จ ำกัด 
 ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 48/22 ชัน้ 5 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภิเษก 

แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท ์ 0-2167-3011-4 
 โทรสำร 0-2167-3014 
 ประเภทธุรกิจ ที่ปรกึษำดำ้นคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
 เลขทะเบียนบรษัิท 0105554004694 
 เว็บไซต ์ http://www.thaireactuarial.co.th 
 จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หุน้สำมญัจ ำนวน 500,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท 
รวม 50,000,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถือหุน้โดยบรษัิท รอ้ยละ 100.00 
   

4. ชื่อบริษัท บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จ ำกดั 
 สถำนท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 3354/32 อำคำรมโนรม ชัน้ 10 ถนนพระรำม 4  

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110             
 โทรศพัท ์ 0-2671-7440  
 โทรสำร 0-2671-7437             
 ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรฝึกอบรมดำ้นประกนัภยั 
 เลขทะเบียนบรษัิท 0105531078233 
 เว็บไซต ์ http://www.tiins.com 
 จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หุน้สำมญัจ ำนวน 215,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท        
รวม 21,500,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถือหุน้โดยบรษัิท รอ้ยละ 20.33 
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5. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 
 ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 48/15 ซอยรชัดำภิเษก 20 ถนนรชัดำภิเษก  

แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท ์ 0-2666-9000   
 โทรสำร 0-2277-6227 
 ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจประกนัภยัตอ่ ดำ้นกำรประกนัชีวิตทกุประเภท 
 เลขทะเบียนบรษัิท 0107554000241 
 เว็บไซต ์ http://www.thairelife.co.th 
 จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หุน้สำมญัจ ำนวน 600,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท     
รวม 600,000,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถือหุน้โดยบรษัิท รอ้ยละ 10.10 

   
กำรถอืหุน้ทำงอ้อม โดยบริษัท ไทยรี เซอรว์ิสเซส จ ำกดั 
   
 ชื่อบริษัท บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จ ำกดั 

 ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 48/16 ชัน้ 1 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 โทรศพัท ์ 0-2660-6111  0-2666-8088 
 โทรสำร 0-2660-6100  0-2666-8080 
 ประเภทธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรแพลตฟอรม์อิเลก็ทรอนิกส ์และบรกิำรท่ี

เก่ียวเนื่องแก่ผูป้ระกอบธุรกิจและบคุคลทั่วไป 

 เลขทะเบียนบรษัิท 0105559189374 
 เว็บไซต ์ - 
 จ ำนวนและชนิดของหุน้ 
ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

หุน้สำมญัจ ำนวน 375,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท 
รวม 37,500,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 100.00 
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ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9388 โทรสำร 0-2009-9476 

 
ผู้สอบบัญช ี

 
นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิว์ำณิชย ์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4951 
บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
เลขที่ 193/136-137 ชัน้ 33  อำคำรเลครชัดำ ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์
ถนนรชัดำภิเษกตดัใหม ่ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสำร 0-2264-0789-90 

 

 
 

 



บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)
48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 0-2660-6111, 0-2666-8088 โทรสาร : 0-2660-6100, 0-2666-8080
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