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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครัวพรรณนิภา  เพื่อประกอบ

ธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให๎บริการนายหน๎าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มี
บริษัทยํอยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท ได๎แกํ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นนายหน๎าประกัน
วินาศภัย และ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นนายหน๎าประกันชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
บริษัทยํอยที่สนับสนุนธุรกิจหลักอีก 1 บริษัท ได๎แกํ บริษัท แคสแมท จ ากัด เป็นผ๎ูให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ 
และบริษัทรํวมอีก 1 บริษัท ได๎แกํ บริษัท ทีคิวแอลดี จ ากัด เป็นผ๎ูให๎บริการให๎ค าแนะน าที่เกี่ยวข๎องกับการประกันภัย  (รวมเรียกวํา 
“กลุ่มบริษัทฯ”)  
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 TQM Broker และ TQM Life มีรูปแบบกรมธรรม๑ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมทั้งส้ิน
มากกวํา 150 ผลิตภัณฑ๑  จากบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลํุมบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 31 
แหํง และบริษัทประกันชีวิต จ านวน 14 แหํง โดยกลุํมบริษัทฯ มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อเสนอขายประกันภัย โดยใช๎ฐานข๎อมูล
กลุํมลูกค๎าเป้าหมายซึ่งมีทั้งลูกค๎าบุคคลธรรมดา และลูกค๎าองค๑กร เชํน นิติบุคคลสหกรณ๑ และหนํวยงานของรัฐ เป็นต๎น โดยพนักงาน
ขายจะติดตํอและเสนอขายประกันภัยประเภทตํางๆ ให๎กับลูกค๎าผํานชํองทางการขายของกลํุมบริษัทฯ  หลากหลายชํองทาง เชํน 
โทรศัพท๑ (Telemarketing) ออนไลน๑ (Online) และ การขายตรง (Face to Face) รวมทั้งการขายแบบผสมผสานระหวํางชํองทางการ
จ าหนํายทุกประเภท (Omni Channel)  
 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลํุมบริษัทฯ มีพนักงานระดับผ๎ูบริหาร พนักงานขาย และพนักงานระดับปฏิบัติการ
รวมจ านวนประมาณ  4,221  คน ไปประจ าที่ส านักงานใหญํ สาขา และศูนย๑บริการทั่วประเทศ จ านวน 74 สาขา และ 21 ศูนย๑บริการ 
ตามล าดับ  

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผ๎ูประกอบการชั้นน าในธุรกิจนายหน๎าประกันภัย โดยมุํงเน๎นการให๎บริการใน

การเป็นผ๎ูน าด๎านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน โดยบุคลากรคุณภาพของกลํุมบริษัทฯ  ทั้งนี้ เพื่อให๎กลํุมบริษัทฯ สามารถเติบโตใน
อุตสาหกรรมนี้ได๎อยํางยั่งยืน บริษัทฯ ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยการสํงเสริมและพัฒนาพนักงานอยํางตํอเนื่อง ทั้งการ
อบรมให๎ความรู๎ด๎านประกันภัย และการเสนอขายประกันภัย เพื่อสํงเสริมให๎พนักงานขายของกลํุมบริษัทฯ ได๎รับใบอนุญาตขาย
ประกันภัยกํอนที่พนักงานขายจะขายประกันภัยให๎กับลูกค๎า โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เป้าหมาย และคํานิยมองค๑กรดังนี ้

1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)    
ผ๎ูน าด๎านท่ีปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด๎วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม 

1.2.2 พันธกิจ (Missions) 
เป็นที่ปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่เหมาะสม ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค๎า พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ ระบบการท างานให๎ดีเลิศ บริหารต๎นทุนอยํางมีประสิทธิภาพ สร๎างเครื่องหมายการค๎า TQM ให๎เป็นที่ยอมรับและอยูํใน
ใจลูกค๎าตลอดไป สร๎างและรักษาพนักงานให๎เป็นที่ปรึกษาประกันภัย และการเงิน มืออาชีพที่มีคุณภาพชีวิต และมีความสุขคูํ
กับองค๑กร ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และตอบแทนสังคม 
1.2.3 เป้าหมาย  

1) เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 
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2) สร๎างเครื่องหมายการค๎าและการรับรู๎ของตลาดในความแตกตําง และจุดแข็งของบริษัทฯ ในด๎านการบริการที่
เหนือกวํา เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภค และอัตราความส าเร็จในการขาย 

3) พัฒนาชํองทางการขายใหมํๆ ให๎ครอบคลุมทุกกลํุมลูกค๎าเป้าหมาย และการเตรียมความพร๎อมของโครงสร๎าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายตลาดผํานชํองทาง Digital Marketing  

4) การพัฒนาชํองทางการส่ือสาร และผลิตภัณฑ๑ประกันภัยแกํกลํุมลูกค๎าเป้าหมายด๎วยการบริหารต๎นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และวัดผลได๎ 

1.2.4 ค่านิยมองค์กร 
ซื่อสัตย๑ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
 2496 เร่ิมด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยภายใต้แนวคิด “เกียงซิง” 

 กลํุมบริษัทฯ ถือก าเนิด โดยคุณเอ็กเซี้ยง แซํแต๎ และคุณกวง แซํแต๎ ซึ่งเป็นปู่ และบิดาของคุณอัญชลิน 
พรรณนิภา ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํของบริษัทฯ ได๎ประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันภัยโดยขายผลิตภัณฑ๑ประกัน
วินาศภัย เชํน ประกันอัคคีภัยให๎กับบริษัท มุยอาประกันภัย จ ากัด หรือซึ่งเดิมเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ในกลํุมของบริษัท เอไอเอ จ ากัดในปัจจุบัน โดยด าเนินธุรกิจภายใต๎แนวคิด “เกียงซิง” ซึ่งมีความหมายวํา 
ความมั่นคงและความนําเชื่อถือ  

 2505 เป็นนายหน้าประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยชั้นน าในประเทศไทย 
 ขยายธุรกิจ นายหน๎าประกันวินาศภัย ให๎กับบริษัทประกันชั้นน าที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นเพิ่มเติม เชํน 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ ากัด บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จ ากัด 
บริษัท ไทยไพบูลย๑ประกันภัย จ ากัด และ บริษัท คุ๎มเกล๎า ประกันภัย จ ากัด เป็นต๎น  

 2540 ก่อตั้ง บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย  
 ครอบครัวพรรณนิภา ได๎จดทะเบียนจัดตั้ง TQM Broker เพื่อสานตํอธุรกิจของคุณกวง แซํแต๎ ผ๎ูเป็นบิดา 

ในการประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัย โดยมีแนวคิดใหมํในการขายประกันวินาศภัยผํานทาง
โทรศัพท๑ (Telemarketing) ด๎วยทุนจดทะเบียนเริ่มต๎น 1.0 ล๎านบาท  

 2547 เปิดส านักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 
 TQM Broker ได๎เปิดส านักงาน บนพื้นที่ขนาด 2,000.0 ตารางเมตร ที่เขตลาดพร๎าว จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัย  
 2550 เปิดศูนย์บริการต่างจังหวัดแห่งแรก และก่อตั้ง บริษัท แคสแมท จ ากัด เพื่อให้บริการ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ 
 TQM Broker เปิดศูนย๑บริการแหํงแรกที่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการ

ลูกค๎าในเขตปริมณฑลให๎สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ครอบครัวพรรณนิภา ได๎จัดตั้ง Casmatt โดยถือหุ๎นในสัดสํวนร๎อยละ 95.0 ของทุนจดทะเบียนและช าระ

แล๎ว โดยมีทุนจดทะเบียน 1.0 ล๎านบาท เพื่อให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ 
 2551 ก่อตั้ง บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 

 ครอบครวัพรรณนิภา ได๎จัดตั้ง TQM Life โดยถือหุ๎นในสัดสํวนร๎อยละ 98.0 ของทุนจดทะเบียนและช าระ
แล๎ว โดยมีทุนจดทะเบียน 3.0 ล๎านบาท เพื่อขยายธุรกิจไปยังธุรกิจนายหน๎าประกันชีวิต   

 2552 กลุ่มบริษัทฯ เปิดส านักงานแห่งใหม่ในนาม “อาคารพรรณนิภา 1” 
 กลุํมบริษัทฯ เปิดส านักงานแหํงใหมํ 6 ชั้น ที่เขตลาดพร๎าว จังหวัดกรุงเทพฯ ด๎วยพื้นที่กวํา 10,000 ตาราง

เมตร เพื่อรองรับการเติบโตของกลุํมบริษัทฯ และให๎บริการอยํางเต็มรูปแบบด๎วยพนักงานกวํา 1,000 คน  
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 2555 ขยายศูนย์บริการ 
 ขยายศูนย๑บริการ ท าให๎มีจ านวนทั้งสิ้น 71 ศูนย๑บริการ 

 2556 ปรับเปลี่ยน และขยายศูนย์บริการเป็นสาขา 
 ปรับเปล่ียนขยายสาขา และศูนย๑บริการท าให๎มีจ านวนทั้งสิ้น 19 สาขา และ 60 ศูนย๑บริการ 

 2557 ปรับเปลี่ยน และขยายศูนย์บริการเป็นสาขา 
 ปรับเปล่ียนขยายสาขา และศูนย๑บริการท าให๎มีจ านวนทั้งสิ้น 56 สาขา และ 31 ศูนย๑บริการ 

 2558 เปิดการให้บริการการขายประกันผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 
 กลํุมบริษัทฯ เปิดการให๎บริการการขายประกันภัยผํานเว็บไซต๑ของบริษัทฯ www.tqm.co.th  อยํางเต็ม

รูปแบบ รวมทั้งเปิดให๎บริการ การส่ือสารผํานระบบแอปพลิเคชันไลน๑ (Line) หรือที่หมายเลขโทรศัพท๑ 02-
1508888 และเปิดสายดวํน หมายเลข 1737 เพื่อให๎บริการให๎ค าปรึกษาลูกค๎าตลอด 24 ชั่วโมง 

 ปรับเปล่ียนขยายสาขา และศูนย๑บริการท าให๎มีจ านวนทั้งสิ้น 66 สาขา และ 29 ศูนย๑บริการ 
 2559 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ได๎เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225.0 ล๎านบาท เพื่อปรับโครงสร๎างเงินทุนและโครงสร๎างกลํุมบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ เข๎าลงทุนในห๎ุนสามัญของ (1) TQM Broker (2) TQM Life และ (3) Casmatt เพื่อให๎บริษัทฯ 
ถือหุ๎นในบริษัททั้ง 3 แหํง คิดเป็นสัดสํวนการถือหุ๎นร๎อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล๎วโดย
ภายหลังการปรับโครงสร๎างดังกลําว ผ๎ูถือหุ๎นใหญํของกลุํมบริษัทฯ ได๎ควบคุมกลํุมบริษัทฯ ผํานการลงทุน
ในบริษัทฯ การจัดโครงสร๎างดังกลําวถือเป็นการจัดโครงสร๎างกลํุมบริษัทฯ ภายใต๎การควบคุมเดียวกัน  
(Under Common Control) 

 2560 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวแอลดี จ ากัด 
 บริษัทฯ ได๎เข๎าซื้อหุ๎นสามัญของ TQLD ในสัดสํวนร๎อยละ 40.0 โดย TQLD เป็นผ๎ูให๎บริการให๎ค าแนะน า

เกี่ยวกับประกันภัย  เนื่องจากเห็นชํองทางในการเติบโตของธุรกิจดังกลําว  
 กลํุมบริษัทฯ ได๎พัฒนาการส่ือสารผํานชํองทางส่ือสารใหมํผํานระบบแอปพลิเคชันให๎กับบริษัทฯ (TQM 

Mobile Application) ภายใต๎ชื่อ “TQM Beside”  
 ปรับเปล่ียนขยายสาขา และศูนย๑บริการท าให๎มีจ านวนทั้งสิ้น 67 สาขา และ 28 ศูนย๑บริการ 

 2561 1) เปดิส านักงานแหง่ใหม่ในนาม “อาคารพรรณนิภา 2”  
 กลํุมบริษัทฯ เปิดส านักงานแหํงใหมํในนาม “อาคารพรรณนิภา 2” สูง 7 ชั้น เขตลาดพร๎าว จังหวัด

กรุงเทพฯ ด๎วยพื้นที่กวํา 6,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเติบโตของกลุํมบริษัทฯ 
 กลุํมบริษัทฯ มีสาขา และศูนย๑บริการท่ัวประเทศรวมทั้งสิ้น 74 สาขา และ 21 ศูนย๑บริการ ตามล าดับ 
 กลํุมบริษัทฯ เปิดการให๎บริการให๎ข๎อมูลความรู๎ น าเสนอบทความ และขําวสารพร๎อมค าแนะน าเกี่ยวกับ

ประกันภัยรถยนต๑  ตลอดจนการเปรียบเทียบรูปแบบประกันภัยรถยนต๑ของบริษัทฯ ผํานเว็บไซต๑ 
www.mheemhee.com  

 กลุํมบริษัทฯ ได๎พัฒนาชํองทางการตดิตํอส่ือสาร ผํานระบบแอปพลิเคชั่น “Chat Bot” เพื่อให๎บริการข๎อมูล
เกี่ยวกับการท าประกันภัย และเพื่อเป็นชํองทางขายออนไลน๑เพิ่มเติมผํานชํองทางไลน๑ เป็นแหํงแรกของ
ประเทศไทย 

  2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมือ่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 บริษัทฯ ได๎จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ทีคิวเอม็ คอร๑ปอเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) เมื่อวันท่ี 29 มิถนุายน 2561 
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 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาก 225 ล๎านบาท (สองรอ๎ยยี่สิบห๎าล๎านบาท) เป็น 300 ล๎าน
บาท (สามร๎อยล๎านบาท) เพื่อรองรบัการเข๎าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย๑ฯ  

 ที่ประชุมกรรมการบริษัทยํอย ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุัติ การเพิ่มทนุจด
ทะเบียนในบรษิัท ดังนี ้

1) บริษัท ทีคิวเอม็ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด จากเดมิ 200 ล๎านบาท (สองร๎อยล๎านบาท) เป็น
ทุนจดทะเบียน จ านวน 400 ล๎านบาท (ส่ีร๎อยล๎านบาท) เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 

2) บริษัท ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด จากเดิม 10 ล๎านบาท (สิบล๎านบาท) เป็น 50 
ล๎านบาท (ห๎าสิบล๎านบาท) เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 

 20 ธันวาคม 2561 TQM น าหุ๎นเข๎าท าการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย หลังปิดการ
จองซื้อหุ๎นไอพีโอ 75 ล๎านห๎ุน ที่ราคาหุ๎นละ 23 บาท โดยใชช๎ื่อยํอในการซื้อขายหลักทรัพย๑วาํ “TQM” 

1.4 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 
1.4.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีบริษัทยํอยจ านวน 3 บริษัท และบริษัทรํวม 1 บริษัท โดยมีโครงสร๎างการถือหุ๎น ดังนี้ 
 

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมของบริษทัฯ มีดังนี้ 

ล าดับ ชื่อบริษทั ลักษณะการประกอบธรุกิจ ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2561 

สัดส่วนการถือครองหุ้น ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ร้อยละ) 

ธุรกิจหลัก 

1. TQM Broker บริษัทนายหน๎าประกันวินาศภัย โดย TQM ขายประกัน
วินาศภัย รวมทั้งสิ้น 2 กลุํม ได๎แกํ  
1) กลุํมประกันรถยนต๑ (Motor) ซึ่งแบํงออกเป็น 2 กลุํมยํอย 

ประกอบด๎วย 
1.1) กลุํมประกันภัยรถยนต๑ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
1.2) กลุํมประกันภัยรถยนต๑ภาคสมัครใจ  

2) กลุํมประกัน Non-Motor  

400.0 ล๎านบาท 100.0 
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ล าดับ ชื่อบริษทั ลักษณะการประกอบธรุกิจ ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
ณ วันที่  

31 ธนัวาคม 2561 

สัดส่วนการถือครองหุ้น ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ร้อยละ) 

2 TQM Life บริษัทนายหน๎าประกันชีวิต โดย TQM Life ขายประกันชีวิต 
รวมทั้งสิ้น 2 กลุํม ได๎แกํ  
1) ประกันชีวิตประเภทรายบคุคล  
2) ประกันชีวิตประเภทกลุํม 

50.0 ล๎านบาท 100.0 

ธุรกิจอ่ืน 

1 Casmatt ให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ 5.0 ล๎านบาท 100.0 

2 TQLD ให๎บริการให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย  ผํานรูปแบบของ
การกรอกข๎อมูลโดยลูกค๎า และการให๎บริการค าปรึกษาผําน
เว็บไซต๑ www.noon.in.th  

3.0 ล๎านบาท 40.0 

 
1.4.2 การพิจารณาขนาดของบริษทัในการขออนญุาตเข้าจดทะเบียนในกรณีที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือ

หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษทัอื่น (Holding Company) บริษัทฯ จึงต๎องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให๎เสนอขายหุ๎นที่ออกใหมํ ลงวันที่ 30 กันยายน 
2559 (รวมทั้งที่ได๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติม) และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.20/2555 เรื่องการพิจารณาขนาดของบริษัทในสํวนที่
เกี่ยวกับการอนุญาตให๎บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ๎นที่ออกใหมํ ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2555 โดยเมื่อพิจารณาแล๎ว บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเกณฑ๑ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เกณฑ์การเปรียบเทียบขนาดของบริษทั ข้อก าหนดตามประกาศ 
Holding Company 

คุณสมบัติ 
ของบริษทัฯ 

1.  ขนาดบริษัทยํอยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ 
สินทรัพย๑รวมของบริษัทฯ หัก เงินลงทุนในบริษัทรํวมและบริษัทอื่น 

สินทรัพย๑รวมของบริษัทฯ 

> ร๎อยละ 25.0 ร๎อยละ 99.7 

2.  ขนาดบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ  
สินทรัพย๑รวมของบริษัทฯ หัก เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

สินทรัพย๑รวมของบริษัทฯ 

> ร๎อยละ 75.0 ร๎อยละ 99.7 

3.  ขนาดของบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

สินทรัพย๑รวมของบริษัทฯ 

< ร๎อยละ 25.0 ร๎อยละ 0.3 

 

1.5 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
 - ไมํมี- 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
2.1.1 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให๎บริการนายหน๎า

ประกันภัย โดยแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ  ธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน๎าประกันชีวิต รวมทั้งถือหุ๎นในธุรกิจที่
สนับสนุนการให๎บริการนายหน๎าประกันภัยอีก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ และธุรกิจที่
ให๎บริการค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย  

(1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
กลํุมบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยผําน TQM Broker   ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 TQM Broker ขาย

ผลิตภัณฑ๑ประกันวินาศภัยทั้งส้ินกวํา 130 ผลิตภัณฑ๑ โดยสามารถแบํงผลิตภัณฑ๑ประกันวินาศภัยได๎ รวมทั้งส้ิน 2 กลุํม ดังนี้  
1) กลุํมประกันรถยนต๑ (Motor)  ซึ่งแบํงออกเป็น 2 กลํุมยํอย ประกอบด๎วย 

1.1)  กลุํมประกันภัยรถยนต๑ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  
1.2)  กลุํมประกันภัยรถยนต๑ภาคสมัครใจ  

2) กลํุมประกัน Non-Motor ประกอบด๎วย การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) การประกันภัยทางทะเลและขนสํง 
(Marine  Insurance) และประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด เชํน ประกันภัยทรัพย๑สิน (Property insurance) ประกันภัย
ความรับผิดทางกฎหมายตํอสาธารณชน (Liability Insurance) ประกันภัยวินาศกรรม (Engineering Insurance) 
ประกันภัยความเส่ียงภัยด๎านการเงิน และการค้ าประกัน (Financial Insurance) ประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล 
(Personal Accident : PA) ประกันภัยสุขภาพสํวนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง หรือประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  
(Miscellaneous) เป็นต๎น  

(2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 
 กลํุมบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันชีวิตผําน TQM Life ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 TQM Life  ขายผลิตภัณฑ๑

ประกันชีวิตทั้งส้ินกวํา 20 ผลิตภัณฑ๑ โดยสามารถแบํงผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตได๎ รวมทั้งส้ิน 2 กลุํม ดังนี้  
1) ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล  
2) ประกันชีวิตประเภทกลุํม  

(3) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ 
 กลํุมบริษัทฯ ให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ ผําน Casmatt ซึ่งครอบคลุมถึงการให๎ค าปรึกษาด๎านการ
จัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ ให๎ค าปรึกษาด๎านงานวิจัยตลาดดิจิตอล และให๎ค าปรึกษาด๎านการพัฒนาด๎านการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย๑ข๎อมูล โดยพนักงานของ Casmatt สํวนใหญํเป็นพนักงานที่ผํานการอบรม ISO29110 ISO20000 
และ ISO27001 โดยในปัจจุบัน Casmatt มีการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ทั้งกลํุมบริษัทฯ และบริษัทที่
เกี่ยวข๎อง 

(4) ธุรกิจให้บริการด้านค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย 
 กลุํมบริษัทฯ ให๎บริการค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย ผํานรูปแบบของการกรอกข๎อมูลโดยลูกค๎า และการให๎บริการค าปรึกษา
ผํานเว็บไซต๑ www.noon.in.th ผําน TQLD เพื่อเป็นชํองทางให๎กับลูกค๎าในการค๎นหาข๎อมูลและเปรียบเทียบข๎อมูลประกันภัยได๎อยําง
รวดเร็ว และประหยัดเวลา ท้ังนี้การให๎บริการของ TQLD รวมถึงการให๎ค าแนะน าในการเลือกซื้อกรมธรรม๑ประกันภัย และการน าเสนอ
ข๎อมูลเปรียบเทียบรูปแบบกรมธรรม๑ประกันภัยให๎เหมาะสมกับความต๎องการของลูกค๎าจากการกรอกข๎อมูลความต๎องการของลูกค๎าแตํ
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ละรายที่มีความต๎องการแตกตํางกัน ทั้งนี้ เมื่อลูกค๎ากรอกข๎อมูลผํานเว็บไซต๑ แล๎วมีความสนใจที่จะท าประกันภัย ข๎อมูลของลูกค๎าจะ
ถูกสํงผํานระบบเชื่อมตํอข๎อมูล (Application Programming Interface : API) มายังระบบของกลํุมบริษัทฯ เพื่อให๎พนักงานขายได๎
เสนอขายประกันภัยตํอลูกค๎าตํอไป  

2.1.2 โครงสร้างรายได้  
รายได๎หลักของบริษัทฯ มาจากรายได๎จากการให๎บริการการเป็นนายหน๎าประกันภัย คิดเป็นสัดสํวนรวมประมาณร๎อยละ 96.9 

- 99.2 ของรายได๎รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ประกอบด๎วย รายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย และรายได๎จากการเป็นนายหน๎า
ประกันชีวิต และรายได๎คําบริการอื่น ซึ่งเป็นรายได๎ที่บริษัทฯ ได๎รับจากบริษัทประกันภัยที่เป็นคูํค๎าของกลํุมบริษัทฯ ทั้งนี้รายได๎
คําบริการอื่นมีทั้งที่เป็นจ านวน และเป็นอัตราสํวนที่ก าหนดจากเบี้ยประกันที่กลํุมบริษัทฯ สามารถขายตํอลูกค๎าได๎ เชํน คําบริการ การ
ด าเนินการจัดพิมพ๑กรมธรรม๑ และจัดสํงกรมธรรม๑ คําด าเนินการติดตํอประสานงานให๎กับลูกคา๎ที่ประสบภัย หรือคําบริการจัดเก็บข๎อมลู 
เป็นต๎น ท้ังนี้ รายได๎คําบริการอื่นเป็นบริการเสริมที่มีลักษณะงานท่ีนอกเหนือจากสํวนงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการชี้ชํองหรือชักชวนให๎เข๎าท า
สัญญาประกันภัยที่บริษัทฯ ได๎ให๎บริการกับลูกค๎าและคูํค๎าที่เป็นบริษัทประกันภัยจริง ซึ่งขึ้นอยูํกับขอบเขตการให๎บริการ ความสัมพันธ๑
อันดี และการเจรจาตํอรอง ซึ่งรายได๎คําบริการดังกลําวไมํได๎อยูํภายใต๎การควบคุมของหนํวยงานราชการ ทั้งนี้ โครงสร๎างรายได๎หลัก
ของบริษัทฯ แบํงตามประเภทธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้    

(1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
TQM Broker ซึ่งเป็นบริษัทยํอยของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย มีรายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกัน

วินาศภัย โดยเป็นการขายประกันวินาศภัย 2 กลํุม และรายได๎คําบริการอื่น จากบริษัทประกันวินาศภัย เป็นต๎น ทั้งนี้ TQM Broker มี
รายได๎จากการขายประกันวินาศภัย กลุํมประกันรถยนต๑ (Motor) เป็นหลัก โดยรายได๎คํานายหน๎าดังกลําวคิดเป็นสัดสํวนรวมประมาณ
ร๎อยละ 60.0 – 64.5 ของรายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัยทั้งหมด โดยรายได๎จากธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยสามารถ
แบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 รายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย  
รายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย เป็นรายได๎จากการขายประกันวินาศภัยประเภทตํางๆ จากบริษัทประกันภัย

วินาศภัย ซึ่งเป็นคูํค๎าของกลํุมบริษัทฯ โดย TQM Broker จะได๎รับคํานายหน๎าประกันวินาศภัย จากการเป็นนายหน๎าจากบริษัทประกัน
วินาศภัยในอัตราที่ตกลงรํวมกันระหวําง TQM Broker  และ บริษัทประกันวินาศภัย โดยส าหรับกลํุมประกันรถยนต๑ (Motor) มีอัตราไมํ
เกินร๎อยละ 12.0 ของเบี้ยประกันภัย ส าหรับกลํุมประกันภัยรถยนต๑ภาคบังคับ พ.ร.บ. และอัตราไมํเกินร๎อยละ 18.0 ของเบี้ยประกันภัย
ส าหรับกลํุมประกันภัยรถยนต๑ภาคสมัครใจ โดยอัตราดังกลําวเป็นไปตามอัตราสูงสุดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับ
และสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“ส านักงาน คปภ.”) เรื่อง อัตราคําจ๎างหรือคําบ าเหน็จ ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและ
นายหน๎าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลํุมบริษัทฯ มีพนักงานขายประกันวินาศภัยทั้งส้ิน  2,056 คน
(พนักงานขายสังกัด TQM Broker จ านวน 1,981 คน และพนักงานขายสังกัด TQM Life จ านวน  75 คน)   โดยได๎รับใบอนุญาตเป็น
นายหน๎าประกันวินาศภัยจากส านักงาน คปภ.  แล๎วทั้งส้ิน และเป็นการขายประกันวินาศภัยผํานชํองทางตํางๆ ได๎แกํ โทรศัพท๑ 
(Telemarketing)  ออนไลน๑ (Online) และการขายตรง (Face to Face)  

 รายได๎คําบริการอื่น 
รายได๎คําบริการอื่น เป็นรายได๎จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นคูํค๎าของกลํุมบริษัทฯ จํายให๎กับกลํุมบริษัทฯ ตามที่ตกลงกัน

เพื่อเป็นคําตอบแทนแกํกลุํมบริษัทฯ ส าหรับการให๎บริการอื่นตามจริงเชํน คําบริการด าเนินการ จัดพิมพ๑กรมธรรม๑ และจัดสํงกรมธรรม๑ 
ซึ่ง TQM Broker ให๎บริการเป็นผ๎ูพิมพ๑กรมธรรม๑ และจัดสํงกรมธรรม๑ให๎แกํลูกค๎า คําด าเนินการติดตํอประสานงานให๎กับลูกค๎าที่ประสบ
ภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และคําบริการจัดเก็บข๎อมูล ในรูปแบบไฟล๑เสียง และไฟล๑ภาพ เป็นต๎น ทั้งนี้ รายได๎คําบริการอื่นไมํได๎อยูํ
ภายใต๎การควบคุมโดยหนํวยงานราชการ 
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(2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 
TQM Life เป็นบริษัทยํอยของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันชีวิต มีรายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันชีวิตประเภท

รายบุคคล และประเภทกลํุม นอกจากนี้ TQM Life มีรายได๎คําบริการได๎อื่นจากบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ รายได๎จากธุรกิจนายหน๎า
ประกันชีวิตสามารถแบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 รายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันชีวิต  
รายได๎จากการเป็นนายหน๎าประกันชีวิต  เป็นรายได๎จากการขายประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และ

ประเภทกลํุม ในอัตราที่ตกลงรํวมกันระหวําง TQM Life และบริษัทประกันชีวิต ในอัตราไมํเกินร๎อยละ 40 ของเบี้ยประกันชีวิตในปีแรก
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุด ทั้งนี้ อัตราคํานายหน๎าประกันชีวิตจะลดลงตามจ านวนปีที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราคํานายหน๎าประกันชีวิตดังกลําว
เป็นไปตามประกาศ คปภ. เรื่องอัตราคําจ๎างหรือคําบ าเหน็จ ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน๎าประกันวินาศภัย พ .ศ. 2551 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลํุมบริษัทฯ มีพนักงานขายประกันชีวิตทั้งส้ิน  298 คน (พนักงานขายสังกัด TQM Broker จ านวน  
241 คน และพนักงานขายสังกัด TQM Life จ านวน  57 คน)  ที่ได๎รับใบอนุญาตเป็นนายหน๎าประกันชีวิต จาก ส านักงาน คปภ.โดย 
เป็นการขายประกันชีวิตผํานชํองทางของกลํุมบริษัทฯ ได๎แกํ  การจ าหนํายผํานโทรศัพท๑ (Telemarketing) และการจ าหนํายผํานการ
ขายตรง (Face to Face) เป็นต๎น  

 รายได๎คําบริการอื่น 
รายได๎คําบริการอื่น เป็นรายได๎จากบริษัทประกันชีวิตที่เป็นคูํค๎าของกลํุมบริษัทฯ จํายให๎กับกลํุมบริษัทฯ ตามที่ตกลงกัน เพื่อ

เป็นคําตอบแทนแกํกลํุมบริษัทฯ ส าหรับการให๎บริการอื่นตามจริง เชํน คําบริการด าเนินการ ติดตํอประสานงานให๎กับลูกค๎าที่ประสบภัย
กับบริษัทประกันชีวิต และคําบริการจัดเก็บข๎อมูล ในรูปแบบไฟล๑เสียง และไฟล๑ภาพ เป็นต๎น ทั้งนี้ รายได๎คําบริการอื่นไมํได๎อยูํภายใต๎
การควบคุมโดยหนํวยงานราชการ 

โครงสร๎างรายได๎ของกลุํมบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส าหรับรอบปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
2560 และ 2561 มีรายละเอียด ดังตํอไปน้ี  

กลุ่มธุรกิจ 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายได้จากการเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภัย 
TQM Broker 2,111.5 94.9 2,201.1 96.5 2,434.7 96.4 

- รายได๎คํานายหน๎า  1,303.0  58.6 1,336.8  58.6 1,454.4 57.6 
- รายได๎คําบริการอื่น/1  808.5 36.3 864.3 37.9 980.3 38.8 

2. รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต TQM Life 80.6 3.6 56.7 2.5 66.4 2.6 
- รายได๎คํานายหน๎า  71.8 3.2 54.5 2.4 61.2 2.4 
- รายได๎คําบริการอื่น  8.8 0.4 2.2 0.1 5.2 0.2 

รวมรายได้ค่าบริการ  2,192.1 98.5 2,257.8 99.0 2,501.1 99.0 

รายได๎อ่ืน/2  33.9 1.5 23.9 1.0 23.9 1.0 
รวม  2,226.0 100.0 2,281.7 100.0 2,525.0 100.0 

หมายเหตุ:  /1 รายได๎คําบริการอื่นด าเนินการโดย TQM Broker และ Casmatt  
 /2 รายได๎อื่น ได๎แกํ ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพ่ือปรับโครงสร๎าง รายได๎จากการให๎บริการและให๎ค าปรึกษา เชํน เงินชดเชยคําเสียหาย รายได๎

คําบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต๑แวร๑จาก Casmatt เป็นต๎น 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 

กลุํมบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัย ภายใต๎การด าเนินงานของ TQM Broker ซึ่งเป็นบริษัทยํอยของบริษัทฯ ที่
ได๎รับใบอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัย  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ๑ประกันวินาศภัยทุกรูปแบบที่ TQM Broker ขาย จะเป็น
ผลิตภัณฑ๑ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยตํางๆ ที่ได๎รับอนุมัติจาก ส านักงาน คปภ. แล๎วทั้งส้ิน โดย TQM Broker จะเลือก
ผลิตภัณฑ๑จากบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นคูํค๎าของกลํุมบริษัทฯ มาอยํางยาวนานกวํา 31 บริษัทที่มีรูปแบบกรมธรรม๑
เหมาะสมกับลูกค๎า และมีความนําเชื่อถือ ท าให๎ผลิตภัณฑ๑ประกันวินาศภัย ที่ TQM Broker เสนอขายมีความหลากหลาย นําเชื่อถือ มี
รูปแบบที่นําสนใจ และไมํซับซ๎อน เพื่อให๎ TQM Broker  สามารถเสนอขายประกันวินาศภัยที่สามารถตอบโจทย๑ของกลํุมลูกค๎า
เป้าหมายให๎ได๎มากที่สุด โดย TQM Broker น าเสนอกรมธรรม๑ประกันวินาศภัยทั้ง 2 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) 
1.1 กลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

การประกันภัยรถยนต๑ภาคบังคับ หรือโดยทั่วไปเรียกวํา การท าประกันภัยรถยนต๑ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นการประกันภัยตาม
ก าหนดในพระราชบัญญัติคุ๎มครองผ๎ูประสบภัยจากรถ  พ .ศ. 2535  เพื่อให๎ความคุ๎มครองและชดเชยคําเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ผ๎ูประสบภัยจากรถไมํวําจะเป็นผ๎ูขับขี่ ผ๎ูโดยสาร คนเดินเท๎า ให๎ได๎รับความคุ๎มครองตํอความสูญเสียตํอชีวิต รํางกาย อนามัย ทั้งนี้
ปัจจุบัน TQM Broker เป็นนายหน๎าขายประกันภัยรถยนต๑ภาคบังคับที่เป็นรถยนต๑ไมํเกิน 7 ท่ีนั่ง ประกอบด๎วย รถยนต๑ประเภท 4 ที่นั่ง
(รถเก๐ง) รถกระบะ และรถตู๎ โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต๑ภาคบังคับ (ไมํรวมภาษีอากร) 600 ถึง 1,200 บาท ตํอปี ซึ่งจะมีอัตราที่
แตกตํางกันไปตามประเภทรถ โดยตารางความคุ๎มครอง ประกันภัยรถยนต๑ประเภท 4 ที่น่ัง ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นดังนี้ 

ความคุ้มครอง 
วงเงินคุ้มครองรถยนต์ท่ีเกิดเหตุตั้งแต่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2559 
(บาท/คน) 

1. จ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด 
1.1 คํารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไมํเกิน 30,000 
1.2 ทุพพลภาพอยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน ตาบอด หูหนวก เป็นใบ๎ หรือเสียความสามารถในการ

พูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ๑ หรือ ทุพพลภาพอยํางถาวร เป็นต๎น 
35,000 

1.3 กรณีบาดเจ็บ ตามข๎อ 1.1 และตํอมาทุพพลภาพ ตามข๎อ 1.2 ไมํเกิน 65,000 
1.4 กรณีเสียชีวิต  35,000 
1.5 กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล และคําใช๎จํายอันจ าป็นที่เกิดขึ้นจริงตามข๎อ 1,1  ไมํเกิน 65,000 

2 จ านวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น (ยกเว้นผู้ขับข่ีรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย) โดยมีวงเงินคุ้มครองรวม
กับค่าเสียหายเบื้องต้นดังน้ี 
2.1 คํารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ ไมํเกิน 80,000 
2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ตั้งแตํ 2 กรณีขึ้นไป หรือทุพพลภาพอยํางถาวร 300,000 
2.3 การสูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 

3 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 

สูงสุดไมํเกิน 4,000 

จ านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส าหรับรายการข้อ 1, 2 และ 3 รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 304,000 
ที่มา: เว็บไซต๑ ส านักงาน คปภ. 

 
1.2 กลุ่มการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  

เป็นการให๎ความคุ๎มครองความรับผิดตํอชีวิต การรักษาพยาบาลทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกรถยนต๑ การให๎ความ
คุ๎มครองตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก และรถยนต๑ที่เอาประกันภัย ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ทั้งนี้ กฎหมาย
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ไมํได๎บังคับให๎เจ๎าของรถยนต๑ท าประกันภัยประเภทนี้ แตํการประกันภัยรถยนต๑ภาคสมัครใจยังคงได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย โดย
ประกันภัยรถยนต๑ภาคสมัครใจมีรูปแบบดังตํอไปนี้  

1.2.1  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 
เป็นการประกันภัยที่จะให๎ความคุ๎มครองความเสียหายครอบคลุมมากที่สุด โดยให๎ความคุ๎มครอง ดังนี้ 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอชีวิตรํางกายบุคคลภายนอก รวมถึงผ๎ูโดยสารในรถยนต๑คันท่ีเอาประกันภัย 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก 
- คุ๎มครองความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ 
- คุ๎มครองการสูญหายและไฟไหม๎ของตัวรถยนต๑ 
- ความคุ๎มครอง การประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล การประกันภัยคํารักษาพยาบาล และ การประกันผ๎ูขับขี่ 

1.2.2  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2  
การประกันภัยรถยนต๑ประเภท 2 จะคล๎ายกับการประกันรถยนต๑ประเภท 1 แตํจะตํางกันที่การประกันรถยนต๑ประเภท 2 จะไมํ
คุ๎มครองความเสียหายตํอตัวรถผ๎ูเอาประกัน (ยกเว๎นสูญหายและไฟไหม๎ของตัวรถยนต๑)  โดยจะให๎ความคุ๎มครองตามความ
คุ๎มครองดังนี้ 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอชีวิตรํางกายบุคคลภายนอก รวมถึงผ๎ูโดยสารในรถยนต๑คันท่ีเอาประกันภัย 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก 
- คุ๎มครองการสูญหาย และไฟไหม๎ของตัวรถยนต๑ 
- ความคุ๎มครอง การประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล การประกันภัยคํารักษาพยาบาล และ การประกันผ๎ูขับขี่ 

1.2.3  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3  
การประกันภัยรถยนต๑ประเภท 3 นี้จะให๎ความคุ๎มครองความรับผิดเฉพาะของผ๎ูเอาประกันภัยที่มีตํอบุคคลภายนอกเทํานั้น 
โดยจะให๎ความคุ๎มครองดังนี้ 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอชีวิตรํางกายบุคคลภายนอก รวมถึงผ๎ูโดยสารในรถยนต๑คันท่ีเอาประกันภัย 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก 
- ความคุ๎มครอง การประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล การประกันภัยคํารักษาพยาบาล และ การประกันผ๎ูขับขี่ 

1.2.4  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 4 
การประกันภัยรถยนต๑ประเภท 4 นี้จะให๎ความคุ๎มครองเฉพาะความรับผิดตํอทรัพย๑สินท่ีมีตํอบุคคลภายนอกเทํานั้น โดยจะให๎
ความคุ๎มครองดังนี้ 
- คุ๎มครองเฉพาะความรับผิดตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก 

1.2.5  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 
การประกันภัยรถยนต๑ที่ให๎ความคุ๎มครองความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ ที่เกิดขึ้นเฉพาะจากการชนกับยานพาหนะทางบก
เทํานั้นการประกันภัยรถยนต๑ประเภท 5 จะแบํงออกเป็น 2 ประเภท ยํอย คือ 2+ และ 3+ ดังนี้ 

1) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+  
การประกันภัยรถยนต๑ประเภท 2+ จะแตกตํางจากประกันภัยรถยนต๑ประเภท 2  เนื่องจากจะเพิ่มความคุ๎มครอง ความรับผิด
ของรถคันท่ีเอาประกันภัยเฉพาะความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ ที่เกิดขึ้นเฉพาะจากการชนกับยานพาหนะทางบก เทํานั้น  โดย
จะให๎ความคุ๎มครองทั้งหมดดังนี้ 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอชีวิตรํางกายบุคคลภายนอก รวมถึงผ๎ูโดยสารในรถยนต๑คันท่ีเอาประกันภัย 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก 
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- คุ๎มครองความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเทํานั้น โดยมีการระบุวงเงินคุ๎มครองเอาไว๎ 
- คุ๎มครองการสูญหาย และไฟไหม๎ของตัวรถยนต๑ โดยมีการระบุวงเงินคุ๎มครองเอาไว๎ 
- ความคุ๎มครอง การประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล การประกันภัยคํารักษาพยาบาล และ การประกันผ๎ูขับขี่ 

2) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+  
การประกันภัยรถยนต๑ประเภท 3+ จะแตกตํางจากประกันภัยรถยนต๑ประเภท 3 เนื่องจากจะเพิ่มความคุ๎มครอง ความรับผิด
ของรถคันท่ีเอาประกันภัยเฉพาะความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ ที่เกิดขึ้นเฉพาะจากการชนกับยานพาหนะทางบกเทํานั้น  โดย
จะให๎ความคุ๎มครองทั้งหมดดังนี้ 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอชีวิตรํางกายบุคคลภายนอก รวมถึงผ๎ูโดยสารในรถยนต๑คันท่ีเอาประกันภัย 
- คุ๎มครองความรับผิดตํอทรัพย๑สินของบุคคลภายนอก 
- คุ๎มครองความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเทํานั้น โดยมีการระบุวงเงินคุ๎มครองเอาไว๎ 
- ความคุ๎มครอง การประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล การประกันภัยคํารักษาพยาบาล และ การประกันผ๎ูขับขี่ 
ทั้งนี้ จากประกันภัยรถยนต๑ภาคสมัครใจทั้ง 5 ประเภทข๎างต๎นสามารถสรุปขอบเขตความคุ๎มครองคําเสียหายตํางๆ ได๎ดังนี้ 

ประเภทประกันภัย 
ความคุ้มครองคู่กรณี ความคุ้มครองตัวรถ ความคุ้มครองคนในรถ 
ชีวิต/
ร่างกาย 

ทรัพย์สิน ตัวรถ สูญหาย ไฟไหม้ 
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล 

ค่ารักษา 
พยาบาล 

ประกันผู้
ขับข่ี 

ประเภท 1 / / / / / / / / 

ประเภท 2 / / - / / / / / 

ประเภท 3 / / - - - / / / 

ประเภท 4 - / - - - - - - 

ประเภท 5         

ประเภท 2+ / / //1 //2 //2 / / / 

ประเภท 3+ / / //1 - - / / / 
หมายเหตุ:  /1  คุ๎มครองความเสียหายตํอตัวรถยนต๑ เฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเทํานั้น โดยมีการระบุวงเงินคุ๎มครอง 

     /2  คุ๎มครองการสูญหาย และไฟไหม๎ตํอตัวรถยนต๑ โดยมีการระบุวงเงินคุ๎มครอง 

2. กลุ่มประกัน Non-Motor 
2.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)  

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร๎าง อาคาร ที่อยูํอาศัย อาคารพาณิชย๑ 
โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย๑สิน อาคาร สินค๎า ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากไฟไหม๎ ฟ้าผํา หรือแรง
ระเบิดของแก๏สเพื่อใช๎ในการหุงต๎ม รวมทั้งลูกค๎ายังสามารถขยายความคุ๎มครองเพิ่มเติม ได๎แกํ ภัยน้ าทํวม ภัยแผํนดินไหว ภัยลูกเห็บ 
และภัยลมพายุ เป็นต๎น โดยทรัพย๑สินเอาประกันภัยสามารถแบํงออกเป็นส่ิงปลูกสร๎าง เฟอร๑นิเจอร๑ เครื่องตกแตํงติดตั้ง สินค๎า 
เครื่องจักร และอื่นๆ โดยทรัพย๑สินที่เป็นข๎อยกเว๎นตามเงื่อนไขกรมธรรม๑ ได๎แกํ เงินตราธนบัตร ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย 
แมํพิมพ๑ และอื่นๆ  โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทั่วประเทศไทย  

2.2 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
ประกันภัยทางทะเลและขนสํง เป็นการประกันวินาศภัยที่คุ๎มครองความเสียหายที่เกิดกับสินค๎าหรือทรัพย๑สินท่ีอยูํระหวํางการ

ขนสํงทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ ไมํวําจะเป็นการขนสํงทางบก การขนสํงทางน้ า หรือการขนสํงทางอากาศยาน จากอุบัติเหตุ
ตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎จากกระบวนการขนสํง เชํน เรือถูกไฟไหม๎ เรือจม รถขนสํงสินค๎าคว่ า ความเสียหายจากการขนถํายสินค๎าขึ้น หรือ
ขนลงจากยานพาหนะ ตลอดจนการเกิดภัยธรรมชาติตํางๆ เชํน คลื่น ลมพายุ มรสุม ฟ้าผํา หรือแผํนดินไหว จนท าให๎เกิดความเสียหาย
ตํอตัวสินค๎าหรือทรัพย๑สินน้ันๆ  
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2.3 การประกันวินาศภัยเบ็ดเตล็ด  
2.3.1 ประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) 
การประกันภัยทรัพย๑สิน เป็นการประกันวินาศภัยที่ให๎ความคุ๎มครองตํอความสูญเสียหรือความเสียหายตํอทรัพย๑สินที่เอา

ประกันภัยไว๎อันเกิดจากการกระท าของคนร๎ายซึง่เป็นบุคคลภายนอก โดยการลักทรัพย๑ ชิงทรัพย๑ หรือปล๎นทรัพย๑ซึ่งคนร๎ายได๎เข๎าไปหรอื
ออกไปจากสถานท่ีที่เอาประกันภัย รวมทั้งความคุ๎มครองยงัรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแกํอาคารซึ่งเป็นสถานท่ีเก็บทรัพย๑สินท่ีเอา
ประกันภัยไว๎อันเกิดขึ้นจากการโจรกรรมของคนร๎าย โดยตัวอยํางประกันภัยทรัพย๑สิน (Property Insurance) ได๎แกํ การประกันภัย
โจรกรรม (Burglary) การประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks) หรือการประกันภัยส าหรับเงิน (Money) เป็นต๎น 

2.3.2 ประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายต่อสาธารณชน (Liability Insurance) 
การประกันภัยรับผิดทางกฎหมายตํอสาธารณชน เป็นการประกันวินาศภัยซึ่งให๎ความคุ๎มครองตํอความเสียหายที่จะเกิด

ขึ้นกับบุคคลภายนอก ไมํวําจะเป็นความเสียหายตํอทรัพย๑สิน หรือความบาดเจ็บทางรํางกาย ตลอดจนกระทั่งการเสียชีวิตของ
บุคคลภายนอกซึ่งผ๎ูเอาประกันภัยตอ๎ง รับผิดชดใช๎ตามกฎหมาย แตํไมํให๎ความคุ๎มครองตํอความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ตํอทรัพย๑สิน 
หรือ รํางกายของผ๎ูเอาประกันภัย ตลอดจนความคุ๎มครองในสํวนของความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาด การละเมิด หรือ
การท าให๎ผ๎ูอื่นได๎รับการบาดเจ็บหรือสูญเสีย โดยความไมํตั้งใจ โดยตัวอยํางประกันภัยความรับผิดทางกฎหมายตํอสาธารณชน 
(Liability Insurance) ได๎แกํ ประกันภัยความรับผิดตํอบุคคลภายนอก (Premises) การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ๑ 
(Products Liability) เป็นต๎น 

2.3.3 การประกันภัยวิศวกรรม  (Engineering Insurance)  
การประกันภัยวิศวกรรม  (Engineering Insurance) เป็นการประกันวินาศภัยที่ให๎ความคุ๎มครองตํอความเสียหายที่เกิด

ขึ้นกับทรัพย๑สิน หรือ อุปกรณ๑ตําง รวมถึง การบาดเจ็บของพนักงานจากอุบัติเหตุระหวํางการติดตั้ง ประกอบ หรือ กํอสร๎าง โดย
ตัวอยํางการประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance) ได๎แกํ การประกันภัยเครื่องจักร ( Machinery) การประกันภัยหม๎อก าเนิด
ไอน้ าและถังอัดความดัน (Boiler) การประกันภัยเครื่องอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Equipment) เป็นต๎น 

2.3.4 การประกันภัยความเสี่ยงภัยด้านการเงิน และการค้ าประกัน (Financial Insurance) 
การประกันภัยความเส่ียงภัยด๎านการเงิน และการค้ าประกัน (Financial Insurance) เป็นการรับประกันภัย ความเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเงิน หรือการสูญเสียทางการเงิน โดยตัวอยํางการประกันภัยความเส่ียงภัยด๎านการเงิน และการค้ าประกัน 
(Financial Insurance) ได๎แกํ การประกันภัยความซื่อสัตย๑ของลูกจ๎าง(Fidelity  Guarantee)  การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond) 
การประกันภัยสินเชื่อทางการค๎า (Trade Credit) เป็นต๎น 

2.3.5 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA) 
ประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล เป็นการประกันวินาศภัยที่ให๎ความคุ๎มครองตํอผ๎ูเอาประกันภัยในกรณีที่ผ๎ูเอาประกันภัย ประสบ

อุบัติเหตุได๎รับความบาดเจ็บทางรํางกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นสํงผลให๎ผ๎ูเอาประกันภัยต๎องเข๎ารับการรักษาพยาบาล หรือ
รุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข๎ามารับภาระคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของ
ผ๎ูเอาประกันภัย หรือจํายคําทดแทนให๎แกํผ๎ูเอาประกันภัยหากผู๎เอาประกันภัยต๎องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 

2.3.6 ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล 
ประกันภัยสุขภาพสํวนบุคคล เป็นการประกันวินาศภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น จากการ

รักษาพยาบาลของผู๎เอาประกันภัย รวมทั้งกรณีอุบัติเหตุที่ท าให๎ผ๎ูเอาประกันเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ เป็นต๎น 

2.3.7 ประกันภัยการเดินทาง 
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันวินาศภัยที่ให๎ความคุ๎มครองตํอผ๎ูเอาประกันในกรณีตํางๆ เชํน กรณีที่ผ๎ูเอา

ประกันเจ็บป่วย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ชดเชยคํารักษาพยาบาลระหวํางเดินทาง คํา
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เคลื่อนย๎ายฉุกเฉิน กระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าเดินทางเสียหาย รวมไปถึงการยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินลําช๎า 
เมื่อผู๎เอาประกันเดินทางไปยังตํางประเทศ 

2.3.8 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  (Miscellaneous) 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่อาจจะไมํสามารถจัดกลํุมอยูํกับประเภทประกันภัยข๎างต๎นได๎   เชํน 

ประกันภัยรถยนต๑เสริม (Motor Add On) ซึ่งเป็นรูปแบบประกันภัยรถยนต๑ที่ให๎ความคุ๎มครองเพิ่มเติม จากกรมธรรม๑ปกติ โดยมี
ตัวอยํางการชดเชย เชํน การชดเชยการเข๎ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีสาเหตุจากอุบัติเหตุขณะที่อยูํในรถยนต๑มูลคํา 3,000 บาทตํอ
วัน การชดเชยคําเดินทางเมื่อรถยนต๑ของผ๎ูเอาประกันเข๎าอูํกรณีที่เกิดจากรถชนมูลคําไมํเกิน 3 ,000 บาท การชดเชยคําทรัพย๑สินเมื่อ
เกิดการลักทรัพย๑ที่ปรากฎรํองรอยตํอตัวรถยนต๑ของผ๎ูเอาประกัน มูลคําไมํเกิน 10,000 บาท หรือ การชดเชยกรณีรถยนต๑สูญหายหรือ
เสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม๎หรืออุบัติเหตุ มูลคําไมํเกิน 50,000 บาท เป็นต๎น 

ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 
กลํุมบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันชีวิต ภายใต๎การด าเนินงานของ TQM Life ซึ่งเป็นบริษัทยํอยของบริษัทฯ ที่ได๎รับ

ใบอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันชีวิต ซึ่งสามารถด าเนินการขายประกันชีวิตประเภทตํางๆ ได๎ ทั้งนี้ TQM Life จ าหนําย
ประกันชีวิตทั้งส้ิน 2 รูปแบบ ได๎แกํ ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประกันชีวิตประเภทกลุํม โดยผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตทุกรูปแบบท่ี 
TQM Life ขายนั้น จะเป็นผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตได๎รับอนุมัติจาก ส านักงาน คปภ.แล๎วทั้งส้ิน โดย TQM Life จะ
เลือกผลิตภัณฑ๑จากบริษัทประกันชีวิตชั้นน าของประเทศไทยที่เป็นคูํค๎าของกลํุมบริษัทฯ มาอยํางยาวนานกวํา 14  บริษัท ท าให๎
ผลิตภัณฑ๑ประกันชีวิต ที่ TQM Life เสนอขายมีหลายรูปแบบ นําเชื่อถือ มีรูปแบบท่ีนําสนใจ และไมํซับซ๎อน ท าให๎ TQM Life สามารถ
เสนอขายประกันชีวิตที่สามารถตอบโจทย๑และความต๎องการของลูกค๎าได๎ทุกกลุํม ซึ่งสามารถแบํงรูปแบบประกันชวีิตทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล  
1.1  การประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (Endowment Insurance) 
เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต จะจํายจ านวนเงินเอาประกันภัยให๎แกํผ๎ูเอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยูํครบก าหนด

สัญญา หรือจํายเงินเอาประกันภัยให๎แกํผ๎ูรับประโยชน๑เมื่อผ๎ูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาของการประกันภัย การประกัน
ชีวิตแบบออมทรัพย๑เป็นสํวนผสมของการคุ๎มครองชีวิตและการออมทรัพย๑ สํวนของการออมทรัพย๑ คือสํวนที่ผ๎ูเอาประกันภัยได๎รับคืน
เมื่อสัญญาครบก าหนด   

1.2  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 
เป็นการประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ๎มครองยาวตลอดชีพ ที่เน๎นการให๎ผลประโยชน๑ด๎านความคุ๎มครองชีวิตเป็นหลัก ถ๎าผ๎ูเอา

ประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะท่ีกรมธรรม๑มีผลบังคับ บริษัทประกันชีวิตจะจํายจ านวนเงินเอาประกันภัยให๎แกํผ๎ูรับประโยชน๑ หรือถ๎า
ผ๎ูเอาประกันภัยมีชีวิตครบตามก าหนดสัญญากรมธรรม๑ ก็สามารถรับทุนประกันภัยคืน  

1.3  การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) 
เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิต จะจํายเงินให๎แกํผ๎ูรับประโยชน๑เมื่อผ๎ูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาของการ

ประกันภัย การประกันชีวิตแบบนี้ไมํมีสํวนของการออมทรัพย๑ เบี้ยประกันจึงต่ ากวําแบบอื่นๆ และไมํมีเงินคืนให๎หากผ๎ูเอาประกันภัยอยูํ
จนครบก าหนดสัญญา ทั้งนี้การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) ดังกลําว รวมถึงประกันอุบัติเหตุสํวนบุคคล 
(Personal Accident : PA) ที่ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตขายผลิตภัณฑ๑อุบัติเหตุสํวนบุคคล ที่ให๎ความคุ๎มครองในกรณีที่ผ๎ูเอาประกัน 
เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง สูญเสียอวัยวะ หรืออ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในกรมธรรม๑  

2. ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม 
เป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม๑หน่ึงฉบับจะมีผ๎ูเอาประกันชีวิตรํวมกันตั้งแตํ 5 คนขึ้นไป ให๎ความคุ๎มครองกลํุมสมาชิกภายใต๎

กรมธรรม๑ฉบับเดียวกัน โดยทั่วไปจะเป็นสวัสดิการท่ีนายจ๎างซื้อความคุ๎มครองให๎กับลูกจ๎าง ปกตินายจ๎างจะเป็นผ๎ูช าระเบี้ยประกันภัย
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ให๎ท้ังหมด หรือชํวยจํายให๎ครึ่งหนึ่ง   สํวนมากจะเป็นกลุํมของพนักงานบริษัท ในการพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิตอาจจะ
มีการตรวจสุขภาพหรือไมํตรวจสุขภาพ ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของบริษัทประกันภัย  

ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์  
กลํุมบริษัทฯ ให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ ซึ่งด าเนินงานโดย Casmatt เพื่อใช๎ในการสนับสนุนธุรกิจ 

ด๎านสารสนเทศแบบครบวงจร โดยการให๎บริการของ Casmatt สามารถสรุปได๎ดังนี้  

1) ให๎ค าปรึกษาด๎านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Solution) ได๎แกํ บริการขายและแนะน าผลิตภัณฑ๑ผําน
ทางโทรศัพท๑ (Telemarketing) และ การจัดการด๎านระบบการให๎บริการลูกค๎าผํานทางโทรศัพท๑  (Call Center 
Management) รวมถึงกระบวนการจัดการงานขายและบริการด๎านการปฏิบัติการผํานระบบตํางๆ  (Operation) โดย 
Casmatt จะค๎นคว๎าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการให๎สอดคล๎องกับผ๎ูใช๎บริการทั้งในด๎านฮาร๑ดแวร๑ 
เน็ตเวิร๑ค การผลิตซอฟต๑แวร๑ ตรวจสอบคุณภาพระบบ และการวิเคราะห๑วิจัยข๎อมูล 

2) ให๎ค าปรึกษาด๎านงานวจิัยตลาดดิจติอล โดยมุํงเน๎นการบริการท่ีรวดเร็ว เข๎าถึง และเข๎าใจลูกค๎าเฉพาะกลํุม โดยการให๎บริการ
ครอบคลุมถึง การประชาสัมพันธ๑ธุรกิจผําน SEO Technique (Search Engine Optimization) ซึ่งเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต๑เพื่อให๎ติดอันดับต๎นๆ ในหน๎าผลการค๎นหาผํานเว็บไซต๑ Google ในการวิเคราะห๑และเก็บข๎อมูลเชิงสถิติ 
(Google Analytic) การจัดการข๎อมูลเชิงสถิติ (Tag Manager) ระบบการส่ือสาร (Chat Bot Engine) และแอปพลิเคชั่น 
(Mobile Application) 

3) ให๎ค าปรึกษาด๎านการพัฒนาด๎านการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย๑ข๎อมูล เชํน Mail, DataBase, Proxy & 
Firewall Server เป็นต๎น ทั้งองค๑กรขนาดเล็กและขนาดใหญํ 

ธุรกิจให้บริการด้านค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย  
TQLD ให๎บริการค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย ผํานรูปแบบของการกรอกข๎อมูลและการให๎บริการเปรียบเทียบประกันภัยผําน

เว็บไซต๑ www.noon.in.th โดยมีแนวคิดในการให๎ข๎อมูลเปรียบเทียบประกันภัยส าหรับลูกค๎าอยํางเที่ยงตรง ตลอดจนเพื่อให๎ ลูกค๎า
ประหยัดเวลาในการศึกษา และค๎นหาข๎อมูลประกันภัย นอกจากนี้การให๎บริการของ TQLD ครอบคลุมถึงการวางแผนการประกัน การ
เลือกซื้อประกัน ให๎เหมาะสมกับความต๎องการของลูกค๎าที่ปัจจุบันมีความต๎องการที่แตกตํางกัน โดยเมื่อลูกค๎ากรอกข๎อมูลสํวนบุคคล 
รวมทั้งระบุความต๎องการของตนในเว็บไซต๑แล๎ว หน๎าเว็บไซต๑จะประมวลผลข๎อมูล และน าเสนอกรมธรรม๑ ของบริษัทประกันภัยหลาย
แหํง ที่มีลักษณะสอดคล๎อง และ/หรือ ใกล๎เคียงกับความต๎องการของลูกค๎า จึงท าให๎ลูกค๎าสามารถเปรียบเทียบข๎อมูลรายละเอียด เชํน 
เบี้ยประกัน ทุนประกัน และความคุ๎มครอง ได๎อยํางชัดเจน นอกจากนี้ เมื่อลูกค๎ากรอกข๎อมูลผํานเว็บไซต๑ แล๎วมีความสนใจที่ จะท า
ประกันภัย ลูกค๎าจะต๎องกรอกข๎อมูลสํวนบุคคล และระยะเวลาที่สะดวกให๎ติดตํอกลับเพื่อให๎พนักงานขายติดตํอกลับไป ซึ่งเมื่อลูกค๎า
กรอกข๎อมูลดังกลําวแล๎ว ข๎อมูลของลูกค๎าจะถูกสํงผํานระบบเชื่อมตํอข๎อมลู (Application Programming Interface : API) มายังระบบ
ของกลํุมบริษัทฯ เพื่อให๎พนักงานขายได๎เสนอขายประกันภัยตํอลูกค๎าตํอไป  

2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ 
1) กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 

กลุํมบริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ในการกล่ันกรองและตัดสินใจวํา TQM Broker และ TQM Life จะเลือกขายผลิตภัณฑ๑
ประกันภัยแบบใด โดยฝ่ายดังกลําวจะมีเกณฑ๑ในการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ๑ประกันภัย ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า
ในปัจจุบัน การให๎บริการทั้งกํอนและหลังการขายของบริษทัประกันภัย ตลอดจนการตลาด และการสํงเสริมการขาย เป็นต๎น นอกจากนี้
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑จะมีการประชุมเพื่อรํวมกันพิจารณา และวิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่มีความนําสนใจเพื่อน าเสนอตํอฝ่าย
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บริหารพิจารณาตํอไป ภายหลังจากได๎ข๎อสรุปเบื้องต๎นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑จะน าเสนอผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่ผํานการคัดเลือกตํอฝ่าย
บริหารเพื่อให๎พิจารณารูปแบบผลิตภัณฑ๑ตํอไป ส าหรับกระบวนการวิเคราะห๑ความต๎องการของลูกค๎านั้น กลํุมบริษัทฯ จะน าฐานข๎อมูล
ลูกค๎า เชํน อายุ รายได๎ และพฤติกรรมมาวิเคราะห๑เพื่อระบุความต๎องการของลูกค๎าในแตํละฐานลูกค๎า เพื่อให๎สามารถคัดเลือก
ผลิตภัณฑ๑จากบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎าตํอไป 

2) กลยุทธ์ทางด้านราคา 
กลํุมบริษัทฯ ไมํสามารถก าหนดคําเบี้ยประกันได๎ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะเป็นผ๎ูก าหนดคําเบี้ยประกันภัยตามรูปแบบ

ของกรมธรรม๑ในแตํละประเภท ซึ่งกรมธรรม๑ดังกลําวจะต๎องได๎รับอนุมัติจากส านักงาน คปภ. แล๎วทั้งส้ิน อยํางไรก็ดีกลํุมบริษัทฯ มี
แนวทางในการสํงเสริมการขายและก าหนดโปรโมชั่น ส าหรับผลิตภัณฑ๑ประกันภัยรูปแบบตํางๆ  

3) กลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
กลุํมบริษัทฯ มีกลยุทธ๑ด๎านการตลาดและการสํงเสริมการขายที่ได๎ด าเนินการโดยฝ่ายตํางๆ ภายใต๎ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ 

ได๎แกํ ฝ่ายกิจกรรมและสิทธิประโยชน๑สมาชิก ซึ่งจะมีหน๎าที่จัดกิจกรรมทางการตลาดตําง ๆ รวมถึงการคิดและวิเคราะห๑การสํงเสริม
การขายของแตํละผลิตภัณฑ๑ประกันภัย ฝ่ายสื่อสารองค๑กร ซึ่งจะมีหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑ผํานชํองทางตํางๆ ตลอดจนฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ๑ 
ซึ่งจะมีหน๎าที่ตอบค าถามลูกค๎าเมื่อมีข๎อสงสัย รวมทั้งการให๎บริการแกํลูกค๎า ทั้งนี้กลํุมบริษัทฯ มีชํองทางในการส่ือสารทางการตลาด
กับลูกค๎าผํานหลายชํองทาง เพื่อให๎กลํุมลูกค๎าเป้าหมายสามารถเข๎าถึงข๎อมูลของผลิตภัณฑ๑ที่กลํุมบริษัทฯ เสนอขายได๎อยํางชัดเจน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎เลือกใช๎ชํองทางการประชาสัมพันธ๑หลากหลายรูปแบบ เพื่อครอบคลุมกลํุมลูกค๎าเป้าหมายให๎ได๎มากที่สุด โดยชํอง
ทางการส่ือสารทางการตลาด แบํงเป็น 2 ชํองทางหลัก ดังนี้   

1)  สื่อออฟไลน์ (Offline Channel) 
(1) สื่อโทรทัศน์ (TV Commercial)  
กลํุมบริษัทฯ เลือกใช๎ส่ือโทรทัศน๑ (TV Commercial) เพื่อเป็นอีกหนึ่งชํองทางในการส่ือสารกับลูกค๎า เนื่องจากชํองทางนี้

สามารถกระจายข๎อมูลและสามารถส่ือสารได๎อยํางกวา๎งขวางในระยะเวลาไมํนาน รวมทั้งสามารถเข๎าถึงผ๎ูบริโภคที่หลากหลายได๎อยําง
ทั่วถึงทั้งประเทศ  

ภาพออกอากาศรายการชุมทางดาวทองปี 2561 
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(2) สื่อสิ่งพิมพ์ (Newspaper and Magazine) 
 กลุํมบริษัทฯ ใช๎สื่อส่ิงพิมพ๑ในการลงโฆษณาการให๎บริการของกลํุมบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ๑ ในคอลัมน๑ตํางๆ 

 
(3) การออกบูธแสดงสนิค้าและการเป็นผู้สนบัสนนุร่วมกับงานต่างๆ 
บริษัทฯ ใช๎การออกบูธแสดงสินค๎ารํวมกับงานตํางๆ เชํน งาน ประกาศผลรางวัลดาราเดล่ี งานรวมพลคนสร๎างสุข งาน

สงกรานต๑เดินทางปลอดภัยประกันภัยหํวงใยคุณกับส านักงาน คปภ. งานสงกรานต๑เดินทางปลอดภัยนะออเจ๎ากับกรมขนสํง  เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ๑บริษัทฯ และเป็นชํองทางหน่ึงที่สามารถเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมายได๎อยํางดี   

                                   
(4) การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
กลํุมบริษัทฯ จัดกิจกรรมสํงเสริมการขายอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นรํวมกับคูํค๎าของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ๑

สินค๎าและบริการ ทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และตํางประเทศ กิจกรรมภายในประเทศ อาทิเชํน กิจกรรม TQM Family Club เป็น
กิจกรรมรํวมกับลูกค๎าเดินทางทํองเที่ยวในประเทศรํวมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและนักแสดง กิจกรรมมหกรรมคนสร๎างสุขเพื่อให๎ความรู๎
เกี่ยวกับประกันภัย เป็นต๎น โดยเน๎นการท ากิจกรรมตํางๆ รํวมกับลูกค๎าของบริษัทฯ ผ๎ูที่สนใจรํวมกิจกรรม หรือส่ือมวลชน เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑และสํงเสริมภาพลักษณ๑ให๎กลํุมบริษัทฯ สร๎างความสัมพันธ๑และเสริมสร๎างความภักดี (Brand Loyalty) ตํอบริษัทฯ ให๎
เกิดการบอกตํอ และชํวยลดระดับอัตราการยกเลิกการใช๎บริการตํออายุกรมธรรม๑ในปีตํอไป และเพื่อเป็นการสร๎างเครือขํายตลอดจน
สร๎างฐานลูกค๎าใหมํจากผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม นอกจากนี้กลุํมบริษัทฯ มีแผนการตลาดส าหรับแตํละผลิตภัณฑ๑ในแตํละชํวงเวลา เพื่อเป็น
การสํงเสริมการขาย เชํน ชิงโชครางวัลรถยนต๑ หรือกระเป๋า แบรนด๑เนม แหวนเพชร การเดินทางการทํองเที่ยว บัตรก านัล และ เติม
น้ ามัน เป็นต๎น 2) ส่ือออนไลน๑ (Online Channel) กลํุมบริษัทฯ ได๎มีการใช๎ส่ือออนไลน๑ในการส่ือสารระหวํางผ๎ูบริโภคและบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นส่ือสารผํานชํองทางส่ือใหมํ (New Media) ที่ปัจจุบันได๎รับความนิยมและสามารถเข๎าถึงลูกค๎าได๎กว๎างกวําการส่ือสารประเภทอื่นๆ 
ได๎แกํ การส่ือสารผํานทางเว็บไซต๑ของกลํุมบริษัทฯ www.tqm.co.th และ www.mheemhee.com โดยเว็บไซต๑ของกลํุมบริษัทฯ ได๎
จัดท าในรูปแบบ Live Chat เพื่อให๎ลูกค๎าสามารถสอบถามข๎อมูลได๎ทันที โดยจะมีพนักงานประจ าเพื่อตอบข๎อซักถามของลูกค๎าการ
ส่ือสารผํานส่ือสังคมออนไลน๑ เชํน Facebook  (TQM Insurance Broker) เพื่อส่ือสารเมื่อมีผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ รวมทั้งให๎ข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับประกันภัย หรือ Instragram (TQM broker) และ การสื่อสารผํานระบบแอปพลิเคชั่น (TQM we care)  เป็นต๎น  



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

17 

 

4) กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย 
กลุํมบริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการให๎บริการหลังการขาย เพื่อมุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าที่ซื้อประกันภัยของ

กลํุมบริษัทฯ โดยการส ารวจความพึงพอใจของลูกค๎าหลังการขาย และหลังการจัดกิจกรรม  โดยการสอบถามลูกค๎าโดยตรง เพื่อให๎
สามารถติดตามความพึงพอใจของลูกค๎าได๎อยํางทันเวลา เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ นอกจากนโยบายข๎างต๎น 
กลํุมบริษัทฯ มีการให๎บริการหลังการขายด๎านอื่นๆ เชํน การอ านวยความสะดวกในการติดตํอประสานงานกับศูนย๑ซํอมรถ การให๎
ค าปรึกษาในการเคลมประกัน ตลอดจนประสานงานในการจัดหารถยนต๑ในกรณีลูกค๎าของกลํุมบริษัทฯ เป็นฝ่ายถูก เพื่อให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว และสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎ามากที่สุด  นอกจากนี้กลํุมบริษัทฯ มีให๎บริการ
รับแจ๎งเหตุจากลูกค๎า เพื่อเรียกคําสินไหมทดแทนจากบริษทัประกันภัย โดยฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ๑จะเป็นผ๎ูรับแจ๎งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ผําน 
1737 และเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ๑จะท าหน๎าที่ติดตํอประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่ลูกค๎าเป็นผ๎ูเอาประกัน เพื่อให๎ได๎รับบริการ
ที่รวดเร็ว ตลอดจนฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสินไหมจะเข๎ามามีสํวนรํวมในกรณีที่ลูกค๎ามีข๎อขัดแย๎ง หรือไมํพึงพอใจกับการเรียกร๎อง
สินไหม โดยจะให๎บริการค าแนะน าเรื่องการเรียกร๎องคําสินไหม การคุ๎มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑ พร๎อมแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให๎กับลูกค๎า  

5) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
กลุํมบริษัทฯ มีกลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจ าหนําย ตามชํองทางการจ าหนํายดังนี้ 

 การจ าหน่ายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)  
เนื่องจากชํองทางการจ าหนํายผํานโทรศัพท๑ (Telemarketing) เป็นชํองทางหลักในการน าเสนอประกันภัยของกลํุมบริษัทฯ 

ตํอลูกค๎า ทั้งนี้บริษัทฯ มุํงเน๎นและมีนโยบายสํงเสริมให๎พนักงานขายทุกระดับ จะต๎องได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัยและ
ใบอนุญาตนายหน๎าประกันชีวิตปฏิบัติงานประจ า จากส านักงาน คปภ. กํอนเสนอผลิตภัณฑ๑ให๎กับลูกค๎า โดยบริษัทฯ รํวมมือกับ
ส านักงาน คปภ. ในการจัดสอบใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการขาย
ประกันภัย เทคนิคการขาย ตลอดจนการพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจในผลิตภัณฑ๑ประกันภัยอยํางแท๎จริ ง และเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ 
เพื่อให๎พนักงานสามารถตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการหรือสอบถามข๎อมูลทุกคน 
นอกจากนี้กลุํมบริษัทฯ มีนโยบายฝึกพนักงานขายรุํนใหมํ โดยให๎พนักงานฝึกงานท่ีสนใจเป็นพนักงานขายเข๎ามามีสํวนรํวมในการขาย 
โดยการเข๎ารับการฝึกอบรม รํวมฟังการสนทนาระหวํางพนักงานขายกับลูกคา๎กลุํมเป้าหมายในสถานการณ๑จริง เพื่อให๎พนักงานฝึกงาน
เข๎าใจระบบงาน ตลอดจนวิธีการส่ือสาร การปิดการขายตํอลูกค๎ากลํุมเป้าหมาย และสนับสนุนให๎สอบใบอนุญาตนายหน๎าประกัน
วินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิตปฏิบัติงานประจ า ตํอไป  

 การจ าหน่ายผ่านการขายตรง (Face to Face) 
การจ าหนํายผํานการขายตรง (Face to Face) เป็นชํองทางการจ าหนํายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังคงได๎รับความนิยม 

เนื่องจากการขายประกันในชํองทางดังกลําว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขายประกันชีวิต เนื่องจากเป็นการส่ือสารกับลูกค๎ากลํุมเป้าหมาย
เพื่อให๎ได๎รับข๎อมูลของประกันภัยได๎โดยตรงถึงที่บ๎าน และองค๑กร เชํน บริษัท ห๎างร๎าน โรงงานอุตสาหกรรม  สหกรณ๑ตํางๆ และ
หนํวยงานภาครัฐ ท าให๎ลูกค๎าสามารถปรึกษา และสอบถามข๎อสงสัยในประเด็นตํางๆ กับพนักงานขายได๎โดยตรง  และเป็นการอ านวย
ความสะดวกให๎กับลูกค๎ากลํุมเป้าหมาย โดยพนักงานขายดังกลําวจะเป็นพนักงานที่ได๎รับการอบรมและเป็นพนักงานขายที่ได๎รับ
ใบอนุญาตขายประกันภัยแล๎วทั้งส้ิน โดยกลุํมบริษัทฯ จะคัดเลือกพนักงานขายเพื่อให๎เหมาะสม และสอดคล๎องกับกลํุมลูกค๎าเป้าหมาย 
โดยพิจารณาจากประเภท ลักษณะ อาชีพ ตลอดจนรายได๎ของลูกค๎ากลํุมเป้าหมาย เพื่อให๎พนักงานขายสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางเต็มที่ นอกจากนี้ชํองทางการขายตรงเป็นชํองทางที่เสริมสร๎างความมั่นใจและความนําเชื่อถือให๎กับกลํุม
บริษัทฯ อีกด๎วย 
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 การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Online) 
การจ าหนํายผํานเว็บไซต๑ของกลํุมบริษัทฯ  เป็นอีกชํองทางการจ าหนํายรูปแบบหนึ่งที่มีแนวโน๎มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากปัจจุบันลูกค๎ากลุํมเป้าหมายของกลุํมบริษัทฯ เป็นคนรุํนใหมํที่สามารถเข๎าถึงข๎อมูลประกันภัยได๎อยํางรวดเร็ว ตลอดจนเลือก
ซื้อประกันภัยตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเอง ท้ังนี้ประเภทประกันที่ขายผํานเว็บไซต๑ของกลํุมบริษัทฯ เป็นประกันภัยเฉพาะประกันวินาศภัย บาง
ประเภทเทํานั้น เชํน ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุสํวนบุคคล ซึ่งบริษัทที่จะขายผํานเว็บไซต๑ (Online) จะต๎องได๎รับ
ใบอนุญาตการเสนอขายกรมธรรม๑ประกันภัยผํานอิเล็กทรอนิกส๑ (Online) และปัจจุบัน TQM Broker ได๎รับใบอนุญาตดังกลําวแล๎ว 
นอกจากนี้ กลํุมบริษัทฯ ท าการตลาดระบบออนไลน๑ผํานเว็บไซต๑ของกลํุมบริษัทฯ โดยลูกค๎าสามารถกรอกรายละเอียดของรูปแบบ
ประกันที่ต๎องการ โดยเว็บไซต๑ของกลํุมบริษัทฯ จะประมวลผลเพื่อน าเสนอประกันจากบริษัทประกันภัยตํางๆ ตลอดจนลูกค๎าสอบถาม
รายละเอียดผํานระบบ Live Chat ซึ่งจะมีพนักงานขายตอบค าถามตลอด 24 ชั่วโมงอีกด๎วย  

 การจ าหน่ายผ่าน Omni Channel  
เนื่องจากกลํุมบริษัทฯ มีชํองทางการจ าหนํายที่หลากหลาย ดังนั้น จึงอาจมีกรณีที่ลูกค๎าโทรเข๎ามาสอบถามข๎อมูลกรมธรรม๑

ประกันภัย หรือกรณีท่ีพนักงานขายเสนอขายกรมธรรม๑ผํานทางโทรศัพท๑ ซึ่งถือเป็นการจ าหนํายผํานโทรศัพท๑ (Telemarketing) แตํมี
การน าเสนอรูปแบบกรมธรรม๑ และติดตํอประสานงานเพิ่มเติมผํานพนักงานขายโดยตรง ซึ่งถือเป็นชํองทางการจ าหนํายผํานการขาย
ตรง (Face to Face) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองวําการจ าหนํายของกลุํมบริษัทฯ เป็นการจ าหนํายผําน Omni Channel ซึ่งเป็นการขายแบบ
ผสมผสานระหวํางชํองทางการจ าหนํายทุกประเภททั้งในรูปแบบผํานเว็บไซต๑ของบริษัทฯ (Online) หรือแบบ Offline โดยจะเป็นการ
เชื่อมโยงชํองทางการขายผํานการส่ือสารตํางๆ จนสามารถปิดการขายได๎ รวมทั้งกระบวนการให๎บริการหลังการขายด๎วย 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
1) การคัดเลือกและสรรหาคู่ค้า 

กลุํมบริษัทฯ มีแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาคูํค๎า ซึ่งได๎แกํบริษัทประกันภัย โดยสามารถสรุปนโยบายการคัดเลือกและ
สรรหาคูํค๎า ได๎ดังนี้  

1) บริษัทประกันภัย นั้นๆ จะต๎องมีความมั่นคงทางการเงิน และปฏิบัติตาม กฎหมาย หลักเกณฑ๑ วิธีการที่เกี่ยวข๎อง และ
ประกาศ ภายใต๎การก ากับดูแลของ คปภ.   

2) บริษัทประกันภัย นั้นๆ สามารถจัดผลิตภัณฑ๑เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าของกลํุมบริษัทฯ ได๎ 
3) บริษัทประกันภัย นั้นๆ จะต๎องมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ๑ในการรับประกันภัย การบริหาร และจัดการความ

เส่ียง 
4) บริษัทประกันภัย นั้นๆ จะต๎องมีการบริหารจัดการ เรื่องการให๎บริการหลังการขาย และการเรียกร๎องคําสินไหมทดแทน 

ได๎เป็นอยํางดี มีความซื่อสัตย๑ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบตํอลูกค๎า ให๎เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในกรมธรรม๑ 

2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
กลุํมบริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในการกล่ันกรองและตัดสินใจวําจะเลือกขายผลิตภัณฑ๑ประกันภัยประเภทใด โดยจะน า

ฐานข๎อมูลของลูกค๎าตํางๆ มาวิเคราะห๑ เชํน อายุ รายได๎ พฤติกรรม และข๎อมูลอื่นๆ เพื่อน ามาพิจารณาความต๎องการของลูกค๎า และ
เพื่อคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะสมให๎แกํลูกค๎า โดยฝ่ายงานดังกลําวจะมีเกณฑ๑ในการพิจารณาผลิตภัณฑ๑ประกันภัยจากบริษัท
ประกันภัย เชํน การให๎บริการทั้งกํอนและหลังการขายของบริษัทประกันภัย  และการตลาดและการสํงเสริมการขาย เป็นต๎น ทั้งนี้
กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑เริ่มจากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑จะจัดประชุมรํวมกับคณะผ๎ูบริหาร เพื่อพิจารณาความต๎องการของลูกค๎า 
และรํวมกันสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่จะเสนอขายให๎กับลูกค๎า จากนั้นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑จะหารือกับบริษัทประกันภัย 
เพื่อให๎เสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่สอดคล๎องกับรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะสม รวมทั้งจะน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่มีเฉพาะ
กลํุมบริษัทฯ สามารถเสนอขายได๎ โดยฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑จะรํวมมือกับบริษัทประกันภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ดังกลําว โดยใช๎
ข๎อมูลจากการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการตลาด การใช๎ฐานข๎อมูลลูกค๎า การวิเคราะห๑แนวโน๎มพฤติกรรมผู๎บริโภค ตลอดจนข๎อมูลจากแบบ
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ประเมินความพึงพอใจของลูกค๎า ตลอดจนการประชุมรํวมกับฝ่ายขายในการสอบถามความต๎องการของลูกค๎าโดยตรง เนื่องจากฝ่าย
ขายจะเป็นผ๎ูที่มีปฏิสัมพันธ๑ เพื่อให๎ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎ทราบความต๎องการของลูกคา๎ที่แท๎จริง ที่สามารถน ามาใช๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑
ได๎ อยํางไรก็ตามผลิตภัณฑ๑ทุกรูปแบบที่กลํุมบริษัทฯ เสนอขายจะเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการอนุมัติจาก ส านักงาน คปภ. แล๎วเทํานั้น 
รวมทั้งเมื่อกลํุมบริษัทฯ ได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลงกับบริษัทประกันภัยแล๎ว กลํุมบริษัทฯ จะเตรียมระบบ และก าหนดกระบวนการ
ด าเนินงานด๎านการปฏิบัติการ (Operation) เพือ่รองรับการขายรูปแบบผลิตภัณฑ๑ประกันภัยรูปแบบน้ันๆ ตํอไป  

3) การจัดหาฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในอดีต กลุํมบริษัทฯ มีแนวทางในการจัดหาฐานข๎อมูลของกลํุมลูกค๎าเป้าหมาย โดยซื้อฐานข๎อมูลของกลํุมลูกค๎าเป้าหมาย

จากหนํวยงานอื่น (Non-Partner) แตํปัจจุบันกลุํมบริษัทฯ มีชํองทางในการจัดหาฐานข๎อมูลของลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ดังนี้  
1) กลํุมบริษัทฯ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลลูกค๎าด๎วยตนเอง ผํานชํองทางส่ือสังคมออนไลน๑ เชํน Line  Facebook 

Instragram ท าให๎ทราบพฤติกรรมของลูกค๎าได๎ตลอดเวลา ตลอดจนข๎อมูลที่กลํุมบริษัทฯ ได๎จากการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดของบริษัทฯ และส่ือสังคมออนไลน๑ เชํน ชุมชนคนสร๎างสุข โครงการ Member get member  

2) กลํุมบริษัทฯ ได๎รับฐานข๎อมูลจากงานขายกรมธรรม๑ประกันภัยผํานลูกค๎าองค๑กร กลําวคือเมื่ อลูกค๎าองค๑กรได๎ท า
ประกันภัย กับกลํุมบริษัทฯ แล๎ว บริษัทฯ จะมีข๎อมูลของลูกค๎า และสามารถเสนอขายประกันภัยแกํลูกค๎าได๎งํายขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได๎รับฐานข๎อมูลลูกค๎าจากบริษัทประกันในกรณีที่ให๎กลํุมบริษัทฯ ชํวยเสนอขายประกันภัย โดย
บริษัทฯ จะน าฐานข๎อมูลลูกค๎า เชํน อายุ รายได๎ และพฤติกรรมมาวิเคราะห๑เพื่อระบุความต๎องการของลูกค๎าในแตํละ
ฐานลูกค๎า เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ๑จากบริษัทประกันภัยให๎เหมาะสมและสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎า
ตํอไป 

3) กลํุมบริษัทฯ ซื้อฐานข๎อมูลลูกค๎า (Lead) จากบริษัทผ๎ูให๎บริการจัดหาฐานข๎อมูลลูกค๎า ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
ความรํวมมือในการจัดหาและบริหารฐานข๎อมูลกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย รวมทั้งซื้อฐานข๎อมูลลูกค๎า (Lead) จาก TQLD ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ให๎บริการค าแนะน าเกี่ยวกับประกันภัย โดยเมื่อลูกค๎ากรอกข๎อมูลผํานเว็บไซต๑ แล๎วมีความสนใจที่จะท า
ประกันภัย ข๎อมูลของลูกค๎าจะถูกสํงผํานระบบเชื่อมตํอข๎อมูล (Application Programming Interface : API) มายัง
ระบบของกลุํมบริษัทฯ เพื่อให๎พนักงานขายได๎เสนอขายประกันภัยตํอลูกค๎าตํอไป  

4) การให้บริการและการขาย 
กลุํมบริษัทฯ มีการให๎บริการและการขายประกันภัย โดยสามารถแบํงตามชอํงทางการขายของกลํุมบริษัทฯ ได๎แกํ 1) โทรศัพท๑ 

(Telemarketing) โดยเป็นกรณีพนักงานขายของกลํุมบริษัทฯ ที่ติดตํอลูกค๎าโดยตรง และกรณีที่ลูกค๎าโทรผําน Call center ของกลํุม
บริษัทฯ 2) ออนไลน๑ (Online) และ 3) การขายตรง (Face to face) รวมทั้งการขายแบบผสมผสาน (Omni Channel) เป็นการเชื่อมโยง
ชํองทางการตลาดเพื่อให๎ลูกค๎ามีความสัมพันธ๑ท่ีดีกับแบรนด๑ TQM โดยพนักงานขายจะน าเสนอรูปแบบประกันภัยให๎กับลูกค๎า อยํางไร
ก็ตามพนักงานขายจะต๎องผํานการอบรม และจะต๎องได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัยปฏิบัติงานประจ า และใบอนุญาต
นายหน๎าประกันชีวิตปฏิบัติงานประจ าจากส านักงาน คปภ. กํอนเสนอผลิตภัณฑ๑ให๎กับลูกค๎า ทั้งนี้ เมื่อพนักงานขายสามารถปิดการ
ขายได๎ พนักงานขายจะบันทึกงานขายเข๎าระบบ Caller โดยระบุชํองทางการช าระเงิน ผํานชํองทางตํางๆ เชํน ช าระเป็นเงินสด ช าระ
ด๎วยบัตรเครดิต หรือช าระเป็นเงินโอน รวมทั้งจะมีการยืนยันการท าประกันกับลูกค๎าอีกครั้งตามข๎อก าหนดของส านักงาน คปภ.  

5) การควบคุมคุณภาพของพนักงานขาย 
กลุํมบริษัทฯ มีแนวทางในการควบคุมคุณภาพของพนักงานขายของกลํุมบริษัทฯ ผํานแผนการฝึกอบรมประจ าปีตามที่ระบุในนโยบาย
พัฒนาบุคลากร โดยกลุํมบริษัทฯ สํงเสริมให๎พนักงานขายทุกคนของกลํุมบริษัทฯ จะต๎องได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันภัยกํอนการ
เสนอขายผลิตภัณฑ๑ประกันภัยให๎แกํลูกค๎า โดยกลุํมบริษัทฯ มีกระบวนการในการฝึกอบรมพนักงานให๎ได๎รับความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ประกันภัย ตลอดจนข๎อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข๎อง หรือระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให๎
พนักงานขายได๎รับทราบข๎อมูลในกฎเกณฑ๑ที่ส าคัญ  และเพื่อให๎พนักงานสามารถน าไปปฏิบัติจริงได๎ ตลอดจนการสํงเสริมให๎พนักงาน
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ขายสอบใบอนุญาตตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด ผํานหลักสูตรการติวสอบใบอนุญาตประกันภัย  นอกจากนี้ กํอนการเสนอขายจริง 
กลํุมบริษัทฯ จะให๎พนักงานขาย เข๎ารํวมสายสนทนาเพื่อได๎รับฟังแนวทางการเสนอขายของพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให๎
เห็นแนวทางการสนทนาที่ถูกต๎องอีกด๎วย  

นอกจากนี้ เนื่องจากใบอนุญาตนายหน๎าประกนัวินาศภัย และ/หรือ ใบอนุญาตนายหน๎าประกันชีวติจะมีอายุ 1 ปี ดังนั้น ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล จึงมีหน๎าที่ติดตาม และควบคุมพนักงานขายของกลํุมบริษัทฯ ให๎มีใบอนุญาตอยํางตํอเนื่องตลอดการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ๑ประกันภัย โดยจัดการฝึกอบรมจากส านักงาน คปภ. และ/หรือ หลักสูตรตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด เพื่อให๎พนักงานขาย
สามารถตํออายุใบอนุญาตได๎  

6) การวางแผนการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
กลุํมบริษัทฯ มีการวางแผนการสํงเสริมการขายของแตํละผลิตภัณฑ๑ที่กลุํมบริษัทฯ จะน าเสนอให๎แกํลูกค๎า  ทั้งนี้ในอดีต กลํุม

บริษัทฯ มีแนวทางการสํงเสริมการขาย เชํน  ชิงโชครางวัลรถยนต๑ หรือกระเป๋าแบรนด๑เนม แหวนเพชร การเดินทางทํองเที่ยว
ตํางประเทศ บัตรก านัล และ เติมน้ ามัน เป็นต๎น ท้ังนี้กลํุมบริษัทฯ มีแนวทางในการก าหนดแผนการสํงเสริมการขายส าหรับกรณีทั่วไป 
ดังนี้  

1) ฝ่ายการตลาดรับนโยบายการตลาด และการสํงเสริมการขายจากฝ่ายบริหาร 
2) วางแผน และก าหนดเป้าหมายในการจัดท าแผนการตลาด และการสํงเสริมการขาย 
3) น าเสนอแผนการตลาด และการสํงเสริมการขาย ให๎กับผ๎ูบริหารพิจารณา 
4) ประสานงานฝ่ายกฎหมาย จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช๎ในการขออนุญาตจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
5) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อจัดซื้อของรางวัลตามแผนการตลาด และการสํงเสริมการขาย 
6) ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อรับทราบและรํวมสนันสนุนแผนการตลาด และการสํงเสริมการขาย 
7) ประชาสัมพันธ๑โครงการ ให๎แกํกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย ตามชํองทางตํางๆ  
8) ด าเนินการตามแผนการตลาด และการสํงเสริมการขาย ท่ีก าหนด และสรุปคําใช๎จํายให๎แกํฝ่ายบัญชี ด าเนินการตํอไป 
9) รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการตลาด และการสํงเสริมการขาย ให๎แกํผู๎บริหารได๎รับทราบ 

7) การติดตามและการจ่ายช าระเบี้ยประกัน 
กลุํมบริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามและจัดสํงเบี้ยประกันภัย โดยกลํุมบริษัทฯ จะจัดเตรียมข๎อมูลการช าระเบี้ยประกันภัย

ของลูกค๎าที่จํายช าระเบี้ยประกันที่ช าระคําเบี้ยประกันมาแล๎วกํอนก าหนดรอบระยะเวลาน าสํง เพื่อน ามาสอบทานกับรายการใบแจ๎ง
หนี้ที่ได๎รับแจ๎งมาจากบริษัทประกันภัย โดยพนักงานฝ่ายบัญชีจะสอบทานรายละเอียดความถูกต๎อง และจะน าสํงเบี้ยประกันภัย
ภายหลังจากที่หักคํานายหน๎าประกันภัยตามสัญญา รวมถึงเก็บคําบริการอื่นๆ โดยจะเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยตามรอบทุกวันท า
การท่ี 15 และวันท าการสุดท๎ายของแตํละเดือน  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1) ลูกค้ารายย่อยทั่วไป 

ลูกค๎ารายยํอย หมายถึง ลูกค๎าที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปท่ีต๎องการท าประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตประเภทตํางๆ โดยการ
ใช๎บริการของกลํุมลูกค๎าประเภทนี้ จะขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ ได๎แกํ รูปแบบกรมธรรม๑ที่ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า ความ
นําเชื่อถือ และความมั่นคง ของบริษัทประกันภัยการสํงเสริมการขาย การให๎บริการที่สะดวกรวดเร็วผํานชํองทางการส่ือสารของกลํุม
บริษัทฯ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับ เป็นต๎น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ  2560 และ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุํมบริษัทฯ มีลูกค๎ารายยํอยทั่วไป คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 91.2 ร๎อยละ 91.3 ร๎อยละ 89.0 และ ร๎อยละ  96.1 
ของยอดเบี้ยสุทธิจากการขายประกันภัยให๎แกํลูกค๎าทั้งหมด    
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2) ลูกค้าประเภทองค์กร 
กลํุมลูกค๎าประเภทองค๑กร ครอบคลุมถึง บริษัท ห๎างร๎าน โรงงานอุตสาหกรรม  สหกรณ๑ตํางๆ และหนํวยงานของรัฐ รวมทั้ง

กลุํมผู๎ประกอบการอื่นๆ ซึ่งสํวนใหญํกลุํมลูกค๎าองค๑กร จะซื้อประกันทรัพย๑สิน ประกันชีวิตพนักงาน และประกันสุขภาพพนักงาน โดย
ลูกค๎าประเภทองค๑กรจะพิจารณาจากชื่อเสียงและความนําเชื่อถือของกลํุมบริษัทฯ เพื่อเลือกซื้อกรมธรรม๑ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
สํงพนักงานขาย ที่มีหน๎าที่ดูแลลูกค๎าองค๑กรเข๎าไปติดตํอและให๎บริการลูกค๎าองค๑กรอยํางตํอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
2559 และ  2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุํมบริษัทฯ มีลูกค๎าประเภทองค๑กร คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 8.8 ร๎อยละ 8.7 ร๎อยละ 
11.0 และ ร๎อยละ  3.9  ของยอดเบี้ยสุทธิจากการขายประกันภัยให๎แกํลูกค๎าทั้งหมด 

นโยบายก าหนดราคา 
กลํุมบริษัทฯ ไมํสามารถก าหนดคําเบี้ยประกันได๎ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะเป็นผ๎ูก าหนดคําเบี้ยประกันภัยตามรูปแบบ

ของกรมธรรม๑ในแตํละประเภท โดยการก าหนดอัตราคําเบี้ยประกัน บริษัทประกันภัยจะพิจารณาจากลักษณะ ประเภทของกรมธรรม๑ 
ประวัติของทรัพย๑สินเอาประกัน ประวัติของผ๎ูเอาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุ๎มครองของกรมธรรม๑แตํละประเภท ตลอดจนเบี้ย
ประกันดังกลําวจะต๎องเป็นไปตามที่ก าหนดโดยส านักงาน คปภ. ซึ่งกรมธรรม๑ที่กลํุมบริษัทฯ เสนอขายจะเป็นกรมธรรม๑ที่ได๎รับอนุมัติ
จากส านักงาน คปภ. แล๎วทั้งส้ิน ทั้งนี้ กลํุมบริษัทฯ จะได๎รับรายได๎จากการเป็นนายหน๎า ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนด ของประกาศ คปภ. 
เรื่องอัตราคําจ๎างหรือคําบ าเหน็จ ส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน๎าประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1) คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
กลุํมบริษัทฯ ให๎ความส าคัญในด๎านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช๎ในการติดตํอส่ือสาร

ผํานชํองทางการส่ือสารตํางๆ ภายใต๎แนวความคิด Digital Marketing  เพื่อให๎กลุํมบริษัทฯ สามารถพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต๑การ
เป็นบริษัทนายหน๎าประกันภัยให๎สอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผ๎ูบริโภคใน
ปัจจุบัน ซึ่งทุกคนสามารถเข๎าถึงฐานข๎อมูลตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นกลํุมบริษัท ภายใต๎การด าเนินงานของ Casmatt 
ได๎ให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ ตลอดจนให๎ค าปรึกษาด๎านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ ให๎กับบริษัท
ในกลํุม เพื่อให๎มีการบริการทางด๎านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและรวดเร็ว  สามารถสํงมอบการให๎บริการที่สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการประมวลผลบันทึก วิเคราะห๑ข๎อมูลตํางๆ การพัฒนาการเข๎าถึงลูกค๎า รวมถึงเพื่อลด
ต๎นทุนการด าเนินงาน สนับสนุนด๎านงานขาย และด าเนินงานตํางๆ ให๎กับพนักงานขายประกันภัย  ทั้งนี้กลํุมบริษัทฯ ขายประกันภัย 
ผํานหลายชํองทาง ได๎แกํ จ าหนํายผํานโทรศัพท๑ (Telemarketing) การจ าหนํายผํานการขายตรง (Face to Face) รวมทั้งการจ าหนําย
ผํานเว็บไซต๑ www.tqm.co.th และการให๎ข๎อมูลความรู๎ด๎านการประกันภัย ผํานเว็บไซต๑ www.mheemhee.com  ของกลํุมบริษัทฯ ท้ังนี้
จ าหนํายผํานเว็บไซต๑ของบริษัทฯ เป็นชํองทางที่มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง โดยลูกค๎ากลํุมเป้าหมายสามารถค๎นหาข๎อมูลกรมธรรม๑
ประกันภัยประเภทตํางๆ สามารถก าหนดรูปแบบกรมธรรม๑ที่เหมาะสมกับตนเองได๎ รวมทั้งสามารถซื้อกรมธรรม๑ประกันภัยบางประเภท
ผํานเว็บไซต๑ได๎ นอกจากนี้กลํุมบริษัทฯ ได๎พัฒนาระบบเทคโนโลยี ให๎บริการสอบถามข๎อมูลผํานรูปแบบ Live Chat เพื่อให๎ลูกค๎า
สามารถสอบถามข๎อมูลได๎ทันที โดยจะมีพนักงานประจ าเพื่อคอยตอบข๎อซักถามของลูกค๎า รวมไปถึงการส่ือสารผํานส่ือสังคมออนไลน๑ 
เชํน Facebook  (TQM Insurance Broker) เพื่อคอยส่ือสารเมื่อมีผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ รวมทั้งให๎ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับประกันภัย หรือ 
Instragram (TQM broker) และ การส่ือสารผํานระบบแอปพลิเคชั่น (TQM we care) เป็นต๎น ซึ่งบริษัทฯ มีการเตรียมความพร๎อมใน
การก๎าวเข๎าสํู Insurtech ในระยะตํอไป 

2) การสร้างเอกลักษณ์ของการให้บริการและเครื่องหมายการค้าให้เป็นท่ีรับรู้และจดจ าของลูกค้า (Brand Awareness) 

กลุํมบริษัทฯ มุํงเน๎นในการสร๎างเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของการให๎บริการการเป็นบริษัทนายหน๎าประกันภัย ภายใต๎แนวคิดการ
เป็นผ๎ูน าด๎านท่ีปรึกษาประกันภัย โดยกลุํมบริษัทฯ ได๎ออกแบบเว็บไซต๑ของบริษัทฯ www.tqm.co.th และ www.mheemhee.com เพื่อ

http://www.tqm.co.th/
http://www.tqm.co.th/
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ให๎บริการด๎านประกันภัยอยํางมืออาชีพ ด๎วยรูปแบบประกันท่ีหลากหลาย รวมถึงการ๑ตูนสัญลักษณ๑ของกลํุมบริษัทฯ เป็นหมีสีฟ้า เพื่อ
สร๎างความจดจ าให๎แกํลูกค๎า และเพื่อเป็นตัวแทนของกลํุมบริษัทฯ ด๎วยคุณภาพการให๎บริการตามมาตรฐานของกลํุมบริษัทฯ ซึ่ง
แตกตํางจากผ๎ูให๎บริการรายอื่น และตรงกับแนวโน๎มความต๎องการของลูกค๎าในปัจจุบัน นอกจากนี้กลํุมบริษัทฯ มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ ทั้งรูปแบบการให๎บริการ ผลิตภัณฑ๑ประกันภัย และความเป็นองค๑กรอยํางตอํเนื่องผํานส่ือตํางๆ โดยมีการส่ือสารจุดเดํน
ของกลํุมบริษัทฯ และสร๎างเอกลักษณ๑ของ กลํุมบริษัทฯ ที่ชัดเจน สํงผลให๎ชื่อ TQM เป็นบริษัทนายหน๎าประกันภัยที่ผ๎ูบริโภคจดจ าได๎
และมีภาพลักษณ๑ที่ดีเป็นที่รู๎จักและสามารถสร๎างความจดจ าแกํผ๎ูบริโภคในวงกว๎าง ที่แสดงให๎เห็นจากยอดการติดตามผํานชํองทาง
โซเชียลมีเดียของกลํุมบริษัทฯ เชํน Facebook และ Instagram ที่เพิ่มขึ้นอยํางมาก โดยในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ๎ูใช๎ 
Line Official Account ของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกวํา 17,022,291 ผ๎ูใช๎ Facebook ของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกวํา 82,661 
และ Youtube ของบริษัทฯ มียอดติดตามมากกวํา 813  ผ๎ูใช๎  

3) การบริการที่นอกเหนือจากการเป็นนายหน้าประกันภัยทั่วไป  
นอกเหนือจากการให๎บริการการเป็นนายหน๎าประกันภัย กลํุมบริษัทฯ ให๎บริการด๎านอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความ

สะดวกในการติดตํอประสานงานกับศูนย๑ซํอมรถ การให๎ค าปรึกษาในการเคลมประกัน ตลอดจนประสานงานในการจัดหารถยนต๑ใน
กรณีลูกค๎าของกลํุมบริษัทฯ เป็นฝ่ายถูก รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นตําง ๆ  เชํน  ชิงโชครางวัลรถยนต๑ หรือกระเป๋าแบรนด๑เนม แหวน
เพชร การเดินทางทํองเที่ยวตํางประเทศ บัตรก านัล และ เติมน้ ามัน เป็นต๎น เพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยําง
รวดเร็ว และสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าให๎มากที่สุด นอกจากการให๎บริการข๎างต๎น กลํุมบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑
กับกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย และพันธมิตรทางธุรกิจของกลุํมบริษทัฯ ให๎แข็งแกรํงมากยิ่งขึ้น โดยผํานกิจกรรมเยี่ยมลูกค๎า และกิจกรรมแฟมิ
ล่ีคลับ ซึ่งแตํละเดือนกลํุมบริษัทฯ จะจัดกิจกรรม เชํน ลํองเรือไหว๎พระ ชมละครเวที จัดฟรีคอนเสิร๑ตมหกรรมคนสร๎างสุข เพื่อขยายและ
รักษาฐานลูกค๎า ที่มีมากกวํา 1 ล๎านราย และพันธมิตรทางธุรกิจกวํา  31 รายเพื่อเป็นการเสริมสร๎างความประทับใจและความเชื่อถือ
ไว๎วางใจตํอกลุํมบริษัทฯ  กํอให๎เกิดการบอกตํอ และขยายไปสํูลูกค๎าใหมํๆ ในอนาคต  นอกจากนี้ TQM ยังให๎บริการเสริมพิเศษส าหรับ
ลูกค๎าที่ท าประกันวินาศภัยกับ TQM เพื่อให๎ผ๎ูท าประกันกับ TQM ได๎รับสิทธิประโยชน๑สูงสุด ซึ่งประกอบด๎วยการให๎บริการดังตํอไปนี้  

‐ ให๎บริการสายดํวนร๎องเรียน เพื่อให๎ค าปรึกษาและตอบข๎อสงสัยเรื่องประกันภันรถยนต๑ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข
โทรศัพท๑สายดํวน 1737 

‐ ให๎บริการศูนย๑รับเรื่องร๎องเรียนให๎ค าปรึกษาเรื่องสินไหม พร๎อมจัดการแก๎ไขปัญหาเรื่องร๎องเรียนและแก๎ไขปัญญาโดยเร็ว
ที่สุด 

‐ ให๎บริการยืมรถยนต๑กับผ๎ูท าประกันภัยกับกลํุมบริษัทฯ จ านวน 3 คัน โดยไมํคิดมูลคําจ านวน 1 ครั้ง ในกรณีที่ผ๎ูท า
ประกันภัยรถยนต๑เป็นฝ่ายถูก 

‐ ให๎บริการสาขา 74 สาขา และศูนย๑บริการจ านวน 21 แหํงทั่วประเทศเพื่อให๎บริการดูแลผ๎ูท าประกันภัยรถยนต๑อยําง
ใกล๎ชิด 

4) การบริหารโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความช านาญ 
ทีมผ๎ูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ๑ในการบริหารงานในอุตสาหกรรมนายหน๎าประกันภัยโดยเฉล่ียมากกวํา 20  ปี ซึ่ง

ผ๎ูบริหารของกลํุมบริษัทฯ เป็นผ๎ูสืบทอดธุรกิจ ท่ีถือก าเนิดจากธุรกิจนายหน๎าประกันภัยของครอบครัว โดยคุณเอ็กเซี้ยง แซํแต๎ และคุณ
กวง แซํแต๎ ซึ่งเป็นปู่ และบิดาของคุณ อัญชลิน พรรณนิภา ตามล าดับ ที่ได๎ประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันภัยภายใต๎แนวความคิด 
“เกียงซิง” ซึ่งมีความหมายวํา ความมั่นคงและความนําเชือ่ถือให๎กับบริษัทประกนัภัยตั้งแตํปี 2496 เป็นต๎นมา รวมทั้งผู๎บริหารสํวนใหญํ
ของบริษัทฯ ได๎เริ่มท างานให๎กับกลุํมบริษัทฯ มาตั้งแตํกํอตั้ง TQM Broker ในปี  2540 ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สํงเสริมให๎ทีมผ๎ูบริหารของ
กลุํมบริษัทฯ มีความเข๎าใจในอุตสาหกรรมนายหน๎าประกันภัยเป็นอยํางมาก ทั้งในด๎านการจัดหาผลิตภัณฑ๑กรมธรรม๑ประกันภัย การ
จัดหาฐานข๎อมูลของกลํุมลูกค๎าเป้าหมาย การจัดหาแหลํงเงินทุน รวมไปถึงด๎านกฎเกณฑ๑ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจ
และการก ากับดูแล 
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5) การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาประกันภัยและด้านการเงินมืออาชีพ 
กลํุมบริษัทฯ สํงเสริมให๎พนักงานขายของบริษัทฯ ได๎รับการอบรม อยํางสม่ าเสมอ โดยบริษัทฯ มีศูนย๑การเรียนรู๎เพื่อพัฒนา

บุคลากรอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะอยูํในแผนการฝึกอบรมประจ าปี รวมถึงการสํงเสริมให๎ความรู๎กับพนักงานขาย เพื่อสอบใบอนุญาต
นายหน๎าประกันภัย โดยจะมีการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ กลํุมบริษัทฯ มีหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเป็นหลักสูตรเฉพาะเรื่อง (Ad-
hoc) ที่กลํุมบริษัทฯ มีความเห็นวําเหมาะสมและเพื่อเป็นการสํงเสริมทักษะด๎านอื่นๆ ให๎กับพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการเชิญ
วิทยากร (Guest Speaker) มาอบรมกับพนักงานและเสริมสร๎างแรงบันดาลใจในการท างานให๎กับพนักงานทุกระดับของกลํุมบริษัทฯ 
ส าหรับพนักงานในตํางจังหวัด บริษัทฯ จะสํงวิทยากรไปฝึกอบรม รวมถึงการจัดสอบใบอนุญาตนายหน๎าประกันภัยที่ภูมิภาคนั้นๆ 
โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลํุมบริษัทฯ มีจ านวนพนักงานที่ได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัยปฏิบัติงานประจ า ทั้งส้ิน
จ านวน  2,056 คน (พนักงานขายสังกัด TQM Broker จ านวน  1,981  คน และพนักงานขายสังกัด TQM Life จ านวน 75 คน)  และ
ใบอนุญาตนายหน๎าประกันชีวิตปฏิบัติงานประจ า ทั้งส้ินจ านวน  298 คน (พนักงานขายสังกัด TQM Broker จ านวน  241 คน และ
พนักงานขายสังกัด TQM Life จ านวน 57  คน) จากส านักงาน คปภ. รวมทั้งได๎รับรางวัลสถานประกอบการดีเดํน ด๎านการสํงเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี 2552 เป็นต๎นมา ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความมุํงมั่นในพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของกลํุมบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผ๎ูน าด๎านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินอยํ างครบวงจร นอกจากนี้ กลํุม
บริษัทฯ ยังได๎รับรางวัลตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการให๎บริการนายหน๎าประกันภัยจากส านักงาน คปภ.อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี 2555 เป็นต๎น
มาซึ่งเป็นส่ิงที่แสดงให๎เห็นถึงคุณภาพของกลํุมบริษัทฯ และพนักงานของกลํุมบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน๎าที่นายหน๎าประกันภัยดีเดํน 
ตลอดจนรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการส่ือสารการให๎บริการ การให๎ข๎อมูลความรู๎ และการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํกลํุมบริษัทฯ ตํอ
ประชาชนผํานการส่ือสารด๎วยโฆษณา 

5.1)  ปี 2561  

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได๎รับรางวัล Bronze Winner ในหมวด 
TV/Cinema/Online Film  ประเภท Banking/Financial/Insurance จากงาน London 
International Awards ก ากับโดย The Leo Burnett Group Thailand 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได๎รับรางวัล Bronze Winner ในหมวด 
TV/Cinema/Online Film ประเภท Humor จากงาน London International Awards 
ก ากับโดย The Leo Burnett Group Thailand  

5.2)  ปี 2560 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันวินาศภัยนิติ
บุคคลคุณภาพดีเดํน  

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันภัยนิติบุคคล
ที่มีการสํงเสริมกรมธรรม๑ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเดํน  

5.3)  ปี 2559 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันวินาศภัยนิติ
บุคคลคุณภาพดีเดํน  

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันภัยนิติ
บุคคลที่มีการสํงเสริมกรมธรรม๑ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเดํน  

 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันชีวิตนิติ
บุคคลคุณภาพดีเดํน 
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5.4)  ปี 2558 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันวินาศภัยนิติ
บุคคลคุณภาพดีเดํน  

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันภัยนิติบุคคล
ที่มีการสํงเสริมกรมธรรม๑ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเดํน  

 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันชีวิตนิติ
บุคคลคุณภาพดีเดํน 

5.5) ปี 2557 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันวินาศภัยนิติ
บุคคลคุณภาพดีเดํน 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันภัยนิติบุคคลที่
มีการสํงเสริมกรมธรรม๑ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเดํน  

 บริษัท ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด ได๎รับรางวัลนายหน๎าประกันชวีิตนติิ
บุคคลคุณภาพดเีดํน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
ภาพรวมธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในปี 2561 ยังคงเติบโตอยํางตํอเนื่อง อันเนื่องมาจากปัจจัยบวก

ตํางๆของเศรษฐกิจในภาพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2561 เชํน การปรับตัวที่ดีขึ้นของการลงทุน ตามแนวโน๎มการเรํงขับเคล่ือนการลงทุน
ภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนอยํางตํอเนื่อง แนวโน๎มคําใช๎จํายภาคครัวเรือนที่อยูํในเกณฑ๑ที่ดี การสํงออกภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 
และการเพิ่มขึ้นของแรงขับเคล่ือนจากภาคการทํองเที่ยว ฯลฯ 

ซึ่งจากประมาณการ อัตราการขยายตัวของ GDP ของปี 2561 อยูํที่ร๎อยละ 4.2 (ข๎อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2561) เติบโตกวําปี 
2560 ประมาณร๎อยละ 7.7  (ที่มา: https://www.nesdb.go.th) 

ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ณ ส้ินปี 2561 อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบมีเบี้ยประกันภัย รวมทั้งปีประมาณ 
862,068 ล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 5.30 แบํงเป็น 

 เบี้ยประกัน ชีวิตจ านวน 632,567 ล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 5.38  
 เบี้ยประกันวินาศภัย จ านวน 229,500 ล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 5.07  
โดยสามารถวิเคราะห๑ได๎จาก อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยตั้งแตํเดือนมกราคม - กันยายน ปี 2561 มีเบี้ย

ประกันภัยรับโดยตรง จ านวน 630,422 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 5.22 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน แบํงเป็น 
 ธุรกิจประกันชีวิต จ านวน 460,898 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 4.92 โดยเป็น 

 เบี้ยประกันชีวิตปีแรกจ านวน 77,348 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 2.30  
 เบี้ยประกันชีวิตปีตํอไปจ านวน 327,773 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 3.47  
 เบีย้ประกันชีวิตจํายครั้งเดียวจ านวน 50,720 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 8.14  

 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ย ประกันภัยรับโดยตรง จ านวน 169,524 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 6.05 จาก 
 การประกันอัคคีภัยจ านวน 7,850 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 5.79 
 การประกันภัยทางทะเลและขนสํง จ านวน 4,192 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 4.39 
 การประกันภัยรถจ านวน 99,802 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 6.66 
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดจ านวน 57,680 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 5.15 

https://www.nesdb.go.th/
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ทั้งนี้ ส านักงานก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดการณ๑วํา จากสถานการณ๑ปัจจุบันที่ยังคงมีปัจจัย
สนบัสนุนทางด๎านบวก สํงผลให๎คาดการณ๑แนวโน๎มสิ้นปี 2562 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีประมาณ 904,550 ล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 
4.9 - 5.9 ประมาณการเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 664,354 ล๎านบาท เติบโตร๎อยละ 5 - 6 และประมาณการเบี้ยประกันวินาศภัย จ านวน 
240,197 ล๎านบาท เติบโต ร๎อยละ 4.7 - 5.7 

ส าหรับปัจจัยที่มีผลตํอการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในปี 2562 ซึ่งตามที่คาดการวําจะเติบโตประมาณร๎อยละ 4.9 – 5.9 
นั้น มาจากปัจจัยบวกตํางๆดังนี้  

1. การเติบโตของเศรฐกจิของประเทศ จากประมาณการ การขยายตัวของ GDP (%) ในปี 2562 อยูํที่ 3.5-4.5 ที่ปัจจัย
หลักมาจากการขยายตัวของการลงทุนของทางภาครัฐ ในโครงการขนาดใหญํตาม Action Plan ของปี59-61 ,อัตราการ
วํางงานที่ลดลง และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของฐานรายได๎ในระบบเศรษฐกิจ,การฟื้นตัวของจ านวนนักทํองเที่ยวในกลํุมยุโรป 
รัสเซีย และจีน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนตํางชาติหลังจากการเลือกตั้ง  

2. อัตราการถือครองกรมธรรม๑ของประชาชนของประเทศไทย ยังอยูํในอัตราที่ไมํสูงมากนัก โดยจาก ข๎อมูลของ 
สมาคมประกันชีวิตไทย สถิติในปี 2560 พบวํา อัตราการถือครองกรมธรรม๑ของประชาชนไทย คิดเป็นตัวเลขเพียงร๎อยละ 
39.5 ของจ านวนประชากรทั่วประเทศซึ่งแสดงวําธุรกิจประกันยังมีโอกาสที่จะเติบโตได๎อีกมาก  

ส าหรับการประกันวินาศภัย จากอัตราแนวโน๎ม จ านวนกรมธรรม๑ในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวประมาณร๎อยละ 18.19 
เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันในปี 2560 แสดงให๎เห็นถึงประชาชนเริ่มให๎ความสนใจในการท าประกันภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลํุมของประกันอัคคีภัยที่ขยายตัวร๎อยละ 10.43 และ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ขยายตัวร๎อยละ 92.30 ซึ่งกลํุมประกัน
เบ็ดเตล็ดนี้ ประกันภัยประเภท ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยการเดินทาง จะเป็นกลุํมที่มีจ านวนผ๎ูถือกรมธรรม๑สูงเป็นอันดับ
ต๎นๆ  (ที่มา: รายงานข๎อมูลสรุปธุรกิจประกันวินาศภัยประจ าไตรมาส 3 ปี 2561ของ ส านักงานก ากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ) 

 ส าหรับโอกาสในการขยายตัวของประกันวินาศภัยนั้น ยังมาจากหลายปัจจัยซึ่งจะขึ้นอยูํกับแตํละกลํุมผลิตภัณฑ๑ 
เชํน ประกันภัยรถยนต๑จะขึ้นอยูํกับยอดขายรถในปีนั้นๆ หรือ สภาวะแวดล๎อม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ก็อาจจะมีผลตํอการ
ตัดสินใจท าประกันของประชาชนในกลํุมของ  ประกันอัคคีภัย(เพิ่มภัยธรรมชาติ) หรือ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นต๎น  

 

สถิติยอดขายรถยนต ์

  
   
3. การเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ (Aging Society) ในประเทศไทย  ประเทศไทยถือวําเป็นประเทศที่มีสัดสํวนผ๎ูสูงอายุมาก

ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ สัดสํวนประชากรที่อายุมากกวํา 60 ปีขึ้นไปคาดการณ๑วําจากปี 2559 ที่มีสัดสํวน 14.78% 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 25.12% ในปี 2573  เป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎สังคมยุคใหมํหันมาให๎ความใสํใจกับการออมและการค านึงถึงคํา
รักษาพยาบาลท่ีจะเกิดขึ้น สํงผลให๎ประกันสุขภาพมีโอกาสที่จะเติบโตได๎มากโดยสถิติในชํวง 5 ปีที่ผํานมา (ปี 2556–2560) 
พบวํา ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเฉล่ียปีละ 11.31 %  หน่ึงในเหตุผลที่คนสนใจซื้อ

หน่วย : คัน 
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ยอดขายรถยนต์ 

(ม.ค.-พ.ย.) 
ที่มา : http://www.headlightmag.com/sales-report-september-2018/ 

  http://www.siaminside.com/2018/12/22/ppv-sales-november-2018-thailand/ 
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ประกันสุขภาพกันมากขึ้น  เนื่องมาจากต๎องการลดภาระคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาลที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจากสถิติ
ตั้งแตํปี 2556-2560 ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉล่ียปีละ 11.31 % (ที่มา 
: สมาคมประกันชีวิตไทย)  รวมถึงการรับมือกับโรคร๎าย ประกอบกับต๎องการได๎รับบริการทางการแพทย๑ที่สะดวกและรวดเร็ว 
สามารถรับการรักษาจากแพทย๑ผ๎ูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท าให๎สวัสดิการที่มีอยูํเดิม หรือสิทธิอื่นๆ อาจไมํเพียงพอ  รวมถึง
มาตรการทางภาษีเพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเอาประกันภัยน าคําเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพมาหักลดหยํอนภาษีเงินได๎สํวน
บุคคลได๎ โดยกรมสรรพากรให๎สิทธิผ๎ูเอาประกันภัยสามารถน าคําเบี้ยประกนัสุขภาพมาหักลดหยํอนภาษเีงนิได๎บุคคลธรรมดา 
จ านวน 15,000 บาท ซึ่งเมื่อน ามารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล๎วสามารถน ามาลดหยํอนภาษีเงินได๎สูงสุดที่ 100,000 บาท 
นับเป็นแรงจูงใจส าคัญในการสํงเสริมให๎ประชาชนท าประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการตอบ
รับนโยบายของ คปภ ท่ีมีนโยบายโดยพัฒนาผลิตภัณฑ๑ประกันภัยใหมํๆ ซึ่งผลิตภัณฑ๑ประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผ๎ูสูงอายุถือ
เป็นหน่ึงในกลํุมผลิตภัณฑ๑ที่ คปภ ได๎ให๎ความสนใจ (ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89005) 

4. การได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ โดย ส านักงานก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได๎ให๎การสนับสนุนการเข๎าถึงการท าประกันภัย และการพัฒนาระบบกระบวนการท างานให๎สอดคล๎องกับการ
เปล่ียนแปลงตามธรุกิจ   เชํน การน าเทคโนโลยีเข๎ามาปรับใช๎ในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้งในสํวนของท าขั้นตอนและ
วิธีการในการเลือกซื้อประกันให๎เป็นเรื่องงํายส าหรับผ๎ูบริโภค ตั้งแตํขั้นตอนการเปรียบเทียบประกัน การซื้อประกันของ
ผ๎ูบริโภค โดยการ ให๎การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการจัดตั้งหนํวยงานขึ้นใหมํ คือ กลํุมสํงเสริมเทคโนโลยี
ด๎านประกันภัย ซึ่งจะเป็นศูนย๑กลางแลกเปล่ียนความรู๎และข๎อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน Startup / SMEs ในการ
พัฒนานวัตกรรมด๎านการประกันภัย และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของส านักงาน 
คปภ. (SupTech /RegTech) รวมทั้งสร๎างรูปแบบการเข๎าถึงการประกันภัยของประชาชน ผําน InsurTech Startup เพื่อใช๎
เทคโนโลยีมาชํวยอุตสาหกรรมประกันภัย 

 
ภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย 
 เมื่อพิจารณาจากชํองทางจ าหนํายพบวํา ชํองทางนายหน๎า ( Broker) ยังคงเป็นชํองทางที่ท ายอดขายสูงที่สุด โดยมียอดขาย
รวมทุกประเภทประกันระหวํางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 อยูํที่ 136,059 ล๎านบาท โดยคิดเป็นสัดสํวนประมาณ 58.37% 
รองลงมาได๎แกํชํองทางตัวแทน และ Bancassurance ตามล าดับ โดยมีผลิตภัณฑ๑ประกันภัยรถยนต๑เป็นกลํุมที่มียอดขายสูงสุดที่ 
88,591 ล๎านบาท (ที่มา : https://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2) 

 

135                 315                  495                 675                 855                 1,035              1,215              1,395              1,575              1,755                

 ตวัแทน  นายหน้า  ธนาคาร  ไปรษณีย์  ทางโทรศพัท์
 ลกูคา้ตดิตอ่

โดยตรงกับบรษัิท
 ผ่านองคก์ร

 ขายผ่าน

อินเตอรเ์น็ต
 ช่องทางอื่น  รวมทั้งสิน้

1. การประกนัอัคคีภยั

1.1 การประกนัอัคคีภยั 1,082,457       3,128,325         4,528,864       -                 6,525              319,467          754,018          3,659              -                 9,823,314          

1.2 ประกันอัคคภัียที่อยูอ่าศยัแบบประหยดัส าหรบัรายยอ่ย (ไมโครอินชัวรนัส์) 3,693              5,704               31,795            -                 -                 1,614              -                 12                  -                 42,817              

1.3 อื่น ๆ 37,182            119,574           113,884          -                 634                 2,833              24,384            -                 -                 298,491            

1,123,332     3,253,603      4,674,544     -                7,159            323,914        778,402        3,670            -                10,164,623     

2. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง   -                   

2.1 การประกันภัยตวัเรอื 72,733            210,474           24,854            -                 -                 41,840            51,503            -                 -                 401,404            

2.2 การประกันภัยสนิคา้ 639,942          3,682,759         106,557          -                 130                 421,900          269,282          -                 -                 5,120,570          

712,675        3,893,233      131,410        -                130               463,740        320,785        -                -                5,521,974       

3. การประกนัภยัรถ -                   

3.1 การประกันภัยรถโดยข้อบังคบัแหง่กฎหมาย 3,730,547       12,262,076       327,735          -                 52,740            1,288,690       397,542          3,772              -                 18,063,101        

3.2 การประกันภัยรถโดยความสมัครใจ 20,614,503      76,329,625       11,646,797      -                 1,139,141       5,574,464       3,463,287       102,739          -                 118,870,556      

24,345,050   88,591,701    11,974,531   -                1,191,881     6,863,154     3,860,829     106,511        -                136,933,657   

4. การประกนัภยัภยัเบ็ดเตล็ด -                   

4.1 การประกันภัยทรพัยส์นิ -                   

4.1.1 การประกันความเสีย่งภัยทรพัยส์นิ (IAR) 1,236,958       15,115,739       1,777,104       -                 5,106              940,679          1,836,575       -                 -                 20,912,161        

4.1.2 การประกันภัยการเสีย่งภัยทุกชนิด (All Risks) 262,983          1,011,753         48,512            -                 219                 148,740          47,971            -                 -                 1,520,178          

4.1.3 การประกันภัยธุรกิจขนาดยอ่ม 22,656            77,396             6,976              -                 31                  2,156              651                 14                  -                 109,879            

4.1.4 อื่น ๆ 106,340          1,554,626         372,676          -                 87,018            212,478          174,920          252                 -                 2,508,310          

1,628,937     17,759,513    2,205,268     -                92,374          1,304,053     2,060,117     266               -                25,050,528     

4.2 การประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมาย -                   

4.2.1 การประกันภัยความรบัผิดตอ่บุคคลภายนอก 138,885          1,344,594         56,017            -                 92                  149,298          133,400          4                    -                 1,822,291          

4.2.2 การประกันภัยความรบัผิดส าหรบัผู้ประกอบอาชีพ 31,207            219,492           22,710            -                 -                 21,230            118,494          89                  -                 413,222            

4.2.3 การประกันภัยความรบัผิดส าหรบักรรมการและเจา้หน้าที่บรษัิท 6,595              173,966           7,184              -                 -                 13,687            42,509            -                 -                 243,941            

4.2.4 อื่น ๆ 18,560            469,201           1,651              -                 65                  36,423            15,984            -                 -                 541,885            

195,247        2,207,254      87,562          -                157               220,639        310,386        93                 -                3,021,338       

4.3 การประกันภัยวิศวกรรม 224,218          2,022,579         213,476          -                 379                 164,772          348,151          26                  -                 2,973,602          

4.4 การประกันภัยอากาศยาน 2,635              155,510           4,848              -                 -                 89,837            801,047          -                 -                 1,053,876          

4.5 การประกันภัยอุบัตเิหตุ

4.5.1 อุบัตเิหตสุว่นบุคคล 318,633          4,175,989         7,790,233       -                 5,696,189       457,936          1,837,284       10,782            -                 20,287,047        

4.5.2 อุบัตเิหตกุลุม่ 324,692          2,093,389         2,904,038       -                 13,542            140,688          157,223          475                 -                 5,634,046          

4.5.3 อุบัตเิหตกุารเดนิทาง 470,348          1,261,670         121,388          -                 1,452              312,546          61,065            108,531          -                 2,337,001          

4.5.4 อุบัตเิหตสุ าหรบัผู้ขับข่ีรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง (มอเตอรไ์ซดย์ิม้) 2                    28                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 30                     

4.5.5 ไมโครอินชัวรนัส์

4.5.5.1 อุบัตเิหตสุ าหรบัรายยอ่ย 2,668              141,173           5,979              -                 -                 161                 -                 11                  -                 149,991            

4.5.5.2 อุบัตเิหตนัุกเรยีนแบบประหยดัส าหรบัรายยอ่ย 46,012            172,689           1,159              -                 -                 246                 35,236            -                 -                 255,341            

48,679            313,861           7,138              -                 -                 407                 35,236            11                  -                 405,333            

4.5.6 อื่น ๆ 79,021            791,601           486,270          -                 76,105            38,234            28,354            3                    -                 1,499,586          

1,241,375     8,636,538      11,309,066   -                5,787,289     949,811        2,119,162     119,802        -                30,163,043     

4.6 การประกันภัยสขุภาพ 946,928          4,868,417         839,146          -                 850,024          2,394,948       348,180          17,533            -                 10,265,177        

4.7 การประกันภัยพชืผล 36,337            178,828           5,183              -                 -                 551,943          536,442          -                 -                 1,308,733          

4.8 การประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก (4.1 - 4.7) 431,040          4,492,096         101,097          -                 74,058            872,844          660,959          410                 1,026              6,633,532          

4,706,718     40,320,737    14,765,646   -                6,804,280     6,548,848     7,184,445     138,129        1,026            80,469,830     

30,887,774   136,059,274  31,546,132   -                8,003,450     14,199,656   12,144,461   248,310        1,026            233,090,084   

รายงานการรับประกันวินาศภัย จ าแนกตามช่องทางการขาย

รวมทกุบริษทั

สะสมประจ าเดอืน มกราคม - ธันวาคม 2561

รายการ

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง (พันบาท)

รวม (4.5.1+4.5.2+4.5.3+4.5.4+4.5.5+4.5.6)

รวมการประกนัภยัเบ็ดเตล็ด (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8)

รวมการรับประกนัภยัทกุประเภท

รวม (1.1+1.2+1.3)

รวม (2.1+2.2)

รวม (3.1+3.2)

รวม (4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4)

รวม (4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4)

รวม (4.5.5.1+4.5.5.2)

https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89005
https://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2
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 ในปี 2561 ชํองทางนายหน๎า (Broker) หลายบริษัทได๎เข๎ามามีบทบาทในการขยายขยายตลาดผําน  Digital Plate Form 
ตํางๆ ไมํวําจะเป็น Line Facebook และ Social Plate form อื่นๆ โดยบริษัท ที่นําจับตามองได๎แกํ บริษัท แรบบิท ไฟแนนซ๑ เป็นแบรนด๑
ภายใต๎บริษัท แรบบิท อินชัวรันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด, บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท แฟรงค๑ อินชัวร๑รันซ๑ โบรกเกอร๑  
(ไทยแลนด๑) จ ากัด, บริษัท ซิลค๑สแปน อินชัวรันซ๑ โบรคเกอร๑เรจ จ ากัด ท่ีเข๎ามาบุกตลาด Digital อยํางเต็มตัว  
 โดย TQM เองก็เห็นถึงโอกาสในชํองทางนี้เชํนกัน TQM ได๎มีการวางแผนการท าการตลาด ทั้งในสํวนของการขายและการท า 
Content Marketing  เพื่อท าให๎เกิด Customer experience ใน Plate form ตํางๆของ TQM  ซึ่งยังอยูํในชํวงของการหา Model การท า
ตลาดที่เหมาะสมที่สุดอยูํ 

ในสํวนชํองทางการขายอื่นๆ ได๎แกํ การขายผํานทางโทรศัพท๑ (Telemarketing)  และ การขายตรง (Face-to-Face)  บริษัทฯ
ได๎วางแผนที่จะขยายตลาดลูกค๎ารายยํอย โดยเครื่องมือทางการตลาดใหมํๆ  รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีเข๎ามาสนับสนุนให๎เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานจากชํองทางตํางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการสร๎าง Community โดยการส่ือสารการตลาดผําน Social 
media ตํางๆไมํวําจะเป็น FB  และ Line เป็นต๎น  
 ในชํวงปลายปี 2561 บริษัทฯ ได๎เริ่มมีการจัดการบริหารจัดการข๎อมลู (Big Data) ซึ่งถือวํามีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่
จะตํอยอดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากการวิเคราะห๑ถึงพฤติกรรมของลูกค๎าก็จะ มีความเที่ยงตรง  แมํนย ายิ่งขึ้น ดังนั้น การท า 
Big data จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่บริษัทให๎ความส าคัญและจะท าให๎การท าการตลาด เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น    
 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรํวมมือกับพันธมิตรท้ังในและนอกธุรกิจประกันภัย เพื่อขยายงานไปในชํองทางและธุรกิจอื่นๆ เชํน 
กลุํมธุรกิจบันเทิง เพื่อท าการตลาดแบบ DRTV และการใช๎ส่ือตํางๆ เพื่อให๎ประกันภัยสามารถเข๎าถึงได๎ ,กลํุมธุรกิจสินเชื่อเชําซื้อ เงินกู๎ 
ขนาดเล็กและกลาง เพื่อเข๎าไปบริหารจัดการเรื่องการประกันภัยแทน โดยใช๎จุดแข็งของระบบ Operation ที่เชื่อมโยงกับบริษัท
ประกันภัยไว๎มากที่สุด และ After Sale Service ของบริษัท โดย Business Model ที่เลือกใช๎อาจจะต๎องพิจารณาตามความเหมาะสม
ของแตํละพันธมิตร เพื่อเป็นการบริหารต๎นทุนเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 บริษัทฯ ยังคงให๎ความส าคัญในเรื่อง การสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎า ผํานการท ากิจกรรมทางการตลาดตํางๆ เนื่องจาก 
บริษัทฯต๎องการที่จะรักษาฐานลูกค๎ากลํุมนี้เอาไว๎ โดยการส่ือสารการตลาดซึ่ งถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสนับสนุนให๎บริษัทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว๎  โดยบริษัทฯได๎มีการจัดแผนส่ือสารการตลาดในทุกๆปี เนื่องจากวิธีการ เครื่องมือ และ
ชํองทางในการส่ือสารกับลูกคา๎มกีารเปล่ียนแปลงอยูตํลอดเวลา ประกอบกับการพิจารณางบประมาณที่จะต๎องใชใ๎นแตลํะชํองทางของ
การส่ือสาร ต๎องมีการวางแผนอยํางรอบคอบ โดยในปี 2561 บริษัทฯได๎มีการจัดท าแผนการส่ือสารการตลาด ในหลายมิติแตํต๎องมีการ
เชื่อมโยงในแตํละกิจกรรม เพื่อท าให๎ลูกค๎าเกิดการรับร๎ูใน Brand TQM มากที่สุด  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                          
3.1.1 การที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่เป็นกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

กฎหมายปัจจุบันที่ใช๎บังคับเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและนายหน๎าประกันชีวิตของบริษัท
ยํอย ได๎แกํ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทยํอยต๎องด าเนินธุรกิจให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติดังกลําวและกฎหมายล าดับรองซึ่ง
หนํวยงานก ากับดูแลได๎แกํ ส านักงาน คปภ. ก าหนดขึ้นเพื่อวางหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขในการด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจนายหน๎า
ประกันภัยและนายหน๎าประกันชีวิตในเรื่องตํางๆ ดังนี้  

- การออกใบอนุญาตและการตํออายุใบอนุญาตให๎นิติบุคคลเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต  

- การขออนุญาต การอนุญาต และการตํออายุใบอนุญาตเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต 

- การเก็บเบี้ยประกันวินาศภัย และเบี้ยประกันชีวิต 

- การยื่นรายงานเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต 

- การก าหนดอัตราคําจ๎างหรือคําบ าเหน็จส าหรับนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต 

- การเสนอขายกรมธรรม๑ประกันภัย และการปฏิบัติหน๎าที่ของนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต 

- ก าหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน๎าประกันวินาศภัย และนายหน๎าประกันชีวิต  
บริษัทยํอยมีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขในเรื่องตํางๆ ข๎างต๎นตามที่กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการ

บังคับตามกฎหมายของประเทศไทยก าหนดไว๎อยํางเครํงครัด  
อยํางไรก็ตาม กฎหมายที่ใช๎บังคับกับการประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและนายหน๎าประกันชีวิตของบริษัทยํอยนั้น

อาจมีการปรับปรุงแก๎ไขอยูํตลอดเวลาเพื่อให๎การก ากับดูแลเป็นไปอยํางเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่
เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ องค๑กรก ากับดูแลแตํละองค๑กรอาจตีความกฎหมายและมีแนวปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายที่แตกตําง
กัน ด๎วยเหตุนี้ การเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และการตีความบังคับใช๎กฎหมายของรัฐบาลเกี่ยวกับลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจของกลุํมบริษัท อาจสํงผลให๎บริษัทยํอยไมํสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข๎อบังคับ และประกาศตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องที่ปัจจุบัน
ใช๎บังคับกับการประกอบธุรกิจของกลํุมบริษัทได๎อยํางถูกต๎องครบถ๎วน และในกรณีดังกลําวอาจสํงผลกระทบทางลบอยํางมีนัยส าคัญ
ตํอการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน๎มในอนาคตของกลํุมบริษัท  

นอกจากนี้ หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช๎บังคับ หรือการตีความกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
ใช๎บังคับ บริษัทยํอยอาจจ าเป็นต๎องได๎รับการอนุมัติหรือต๎องปฏิบัติตามข๎อก าหนดทางกฎหมายเพิ่มเติม โดยการปฏิบัติตามข๎อก าหนด
ดังกลําวอาจท าให๎ต๎นทุนของกลุํมบริษัทสูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจสํงผลกระทบในทางลบอยํางมีนัยส าคัญตํอการด าเนินงาน ผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแนวโน๎มในอนาคตของกลํุมบริษัท ในการนี้ กลํุมบริษัทอาจคอยติดตามความคืบหน๎าวํา
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎แก๎ไขเปล่ียนแปลง หรือก าหนดและประกาศใช๎กฎหมายใหมํที่เกี่ ยวข๎องและมีผลกระทบในทางลบอยํางมี
นัยส าคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทยํอยประการใดหรือไมํ เพื่อบริษัทยํอยจะได๎น ามาปฏิบัติตามได๎อยํางถูกต๎อง รวมไปถึงดูแล
ให๎บุคลากรปฏิบัติตามข๎อก าหนดดังกลําวให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ หากบริษัทยํอยไมํสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข๎อบังคับ และประกาศตํางๆ 
ที่เกี่ยวข๎องทั้งที่ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันหรือที่จะมีการเปล่ียนแปลงแก๎ไขในอนาคต อาจสํงผลให๎บริษัทยํอยได๎รับโทษทางปกครองสูงสุด
คือ ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีดังกลําวอาจสํงผลกระทบในทางลบตํอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกลุํมบริษัท 
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จากความเส่ียงดังกลําว บริษัทฯ และบริษัทยํอยจึงให๎ความส าคัญกับการด าเนินงานตามกฎข๎อบังคับของคปภ . ที่เกี่ยวข๎อง
กับการประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตอยํางเครํงครัด พร๎อมกับมีการก าหนดมาตรการการก ากับดูแลการ
ด าเนินการ และให๎ความรํวมมืออยํางดี โดยที่ผํานมาบริษัทยํอยจะถูกสํุมตรวจสอบจากส านักงาน คปภ.วําได๎ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญั ติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
นายหน๎าประกันภัยนิติบุคคล และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข๎องหรือไมํ ทั้งนี้ บริษัทยํอยได๎รับบั นทึกผลการตรวจสอบนายหน๎า
ประกันภัยนิติบุคคลดังกลําวจากส านักงาน คปภ. ซึ่งระบุวํา ได๎ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องครบถ๎วนมาโดยตลอด สํงผลให๎ท่ีผําน
มาบริษัทยํอยได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัยทางตรงและตํอ และใบอนุญาตนายหน๎าประกันชีวิตทางตรง รวมทั้งได๎รับการ
ตํออายุใบอนุญาตมาอยํางตํอเนื่องรวมระยะเวลา 15 ปี ส าหรับใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัยทางตรง และรวมระยะเวลา 10 ปี 
ส าหรับใบอนุญาตนายหน๎าประกันชีวิตทางตรง นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยํอยยังไมํเคยมีข๎อพิพาทใดๆ กับคปภ . จนเกิดเป็นคดี
ฟ้องร๎องในชั้นศาลแตํอยํางใด  

3.1.2  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตของบริษัทยํอย จ าเป็นต๎องอาศัยข๎อมูลสํวนบุคคลของเจ๎าของ

ข๎อมูล ยกตัวอยํางเชํน ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท๑ อีเมล๑ สถานภาพสมรส รายได๎ ซึ่งเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท าให๎สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได๎ไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม และถือเป็นข๎อมูลสํวนบุคคลตามความหมายของรํางพระราชบัญญัติคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล 
พ.ศ. ... ทั้งนี้ เพื่อให๎พนักงานขายของบริษัทยํอยใช๎ในการติดตํอและเสนอขายกรมธรรม๑ประกันวินาศภัยและประกันชี วิต  โดย
แหลํงที่มาของข๎อมูลสํวนบุคคลที่บริษัทยํอยใชใ๎นการประกอบธุรกจินอกเหนือจากฐานข๎อมลูลูกค๎าเดิมที่ท าประกันกับบริษทัยํอย ได๎แกํ 
(1) ข๎อมูลสํวนบุคคลที่ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทยํอยนั้นได๎ให๎ไว๎เพื่อลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรมของบริษัทยํอย และ
ผํานชํองทางส่ือสังคมออนไลน๑ เชํน Line  Facebook Instragram (2) ฐานข๎อมูลจากกงานขายกรมธรรม๑ประกันภัยผํานลูกค๎าองค๑กร 
และ (3) การซื้อฐานข๎อมูลลูกค๎า (Lead) จากผ๎ูจัดหาฐานข๎อมูลของลูกค๎าเป็นต๎น ที่ให๎บริษัทยํอย สามารถเข๎าถึงข๎อมูลลูกค๎าเพื่อ
จัดการสํงเสริมการขายและ/หรือสํงมอบความคุ๎มครองด๎านการประกันภัยให๎แกํลูกค๎า เพื่อให๎ลูกค๎าสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเส่ียงได๎อยํางเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทยํอยไมํได๎น าข๎อมูลสํวนบุคคลดังกลําวไปใช๎เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากติดตํอ และ
เสนอขายกรมธรรม๑ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต แกํเจ๎าของข๎อมูล  

อยํางไรก็ตาม แม๎รํางพระราชบัญญัติดังกลําวจะยังไมํมีผลใช๎บังคับ ไมํวําบริษัทยํอยจะได๎รับข๎อมูลสํวนบุคคลของลูกค๎ามา
โดยวิธีใด ซึ่งรวมถึงการได๎รับขัอมูลสํวนบุคคลของลูกค๎ามาจากพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทยํอยได๎ตระหนักถึงหลักการของรําง
พระราชบัญญัติ โดยเฉพาะในสํวนการรวบรวมการจัดเก็บ การได๎มา และการใช๎ข๎อมูลสํวนบุคคลโดยตรงและน ามาปรับใช๎ในการ
ด าเนินธุรกิจอยํางเป็นปกติ บริษัทฯ ท าการตลาดและมีชํองทางการตลาดหลากหลายชํองทางซึ่งเป็นข๎อมูลที่ลูกค๎าได๎รํวมกิจกรรมผําน
ชํองทาง Online ตํางๆโดยลูกค๎าจะเป็นผ๎ูกรอกข๎อมูลเอง โดยบริษัทยํอยได๎ด าเนินการขอความยินยอมในการน าข๎อมูลสํวนบุคคลของ
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมในทุกชํองทางไปใช๎ตามวัตถุประสงค๑ที่แจ๎งไว๎ โดยระบุข๎อความในแบบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม TQM Family 
Club ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช๎ข๎อมูลสํวนบุคคลของจากผู๎ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม และโดยแจ๎งวัตถุประสงค๑ของ
การเก็บรวบรวม และใช๎ข๎อมูลดังกลําวเพื่อให๎บริษัทยํอยใช๎ติดตํอเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ๑ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต บริการ การ
รับรางวัล และขําวสารกิจกรรมอื่นๆ แกํผู๎ลงทะเบียนดังกลําว อีกทั้ง บริษัทยํอยได๎ใช๎ความระมัดระวงัในการได๎มาซึ่งขอ๎มูลจากพันธมิตร
ทางธุรกิจโดยได๎ด าเนินการให๎พันธมิตรทางธุรกิจให๎ค ารับรองความถูกต๎องของการได๎มาซึ่งข๎อมูลสํวนบุคคลที่พันธมิตรทางธุรกิจจัดหา
ให๎แกํบริษัทยํอยและให๎ค าสัญญาในการรับผิดชดใช๎คําเสียหายหากมีการร๎องเรียน ฟ้องร๎อง หรือเกิดความเสียหายจากการใช๎ข๎อมูลที่
พันธมิตรทางธุรกิจจัดหาให๎ 
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นอกจากนี้กลํุมบริษัทตระหนักถึงข๎อจ ากัดในการน าข๎อมูลไปใช๎ตามรํางพระราชบัญญัติดังกลําว ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช๎
ตํอไปในอนาคต โดยกลํุมบริษัทจะระมัดระวังในการเก็บใช๎หรือเปิดเผยข๎อมูลสํวนบุคคล และกลํุมบริษัทจะด าเนินการให๎เป็นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลดังกลําวตํอไปเมื่อมีผลบังคับใช๎ 

 3.2 ความเสี่ยงด้านธุรกิจของบริษัท  
3.2.1 การมีคู่ค้ารายใหญ่ (คู่ค้าที่บริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าบริการอื่นที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 10 

ของรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าบริการอื่นรวม) 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นกับคูํค๎ารายใหญํจ านวน 4 ราย เป็นมูลคําเทํากับ 1,277.6 

ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 60.7 ของรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นรวมในปี 2559 – 2560 บริษัทฯ มีรายได๎คํา
นายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นรวมกับคูํค๎ารายใหญํจ านวน 3 ราย เป็นมูลคําเทํากับ 1,122.4 ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 51.2 
ของรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นรวม ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นรวมกับคูํค๎าราย
ใหญํจ านวน 2 ราย เป็นมูลคําเทํากับ 1,000.1 ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 44.3 ของรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่น
รวม และปี 2561 บริษัทมีรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คาํบริการอื่นรวมกับคูํคา๎รายใหญํจ านวน 3 ราย เป็นมูลคํารวมเทํากับ  1,454.6 
ล๎านบาทร๎อยละ 57.9 ของรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่น ซึ่งสํงผลให๎เกิดการกระจุกตัวของรายได๎ของบริษัทฯ เนื่องจากมี
รายได๎หลักขึ้นอยูํกับลูกค๎ารายใหญํซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญํซึ่งถือเป็นผ๎ูประกอบรายหลักในอุตสาหกรรม ดังนั้นหาก
บริษัทคูํค๎ามีการยกเลิกสัญญา ปรับลดผลประโยชน๑ลง หรือหากบริษัทคูํค๎าเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ก็จะสํงผลกระทบตํอการ
ด าเนินงาน รายได๎ และผลประกอบการโดยตรงของบริษัทฯได๎  

บริษัทฯ และบริษัทยํอยจึงให๎ความส าคัญในการคัดเลือกและสรรหาคูํค๎า ได๎แกํ มีการคัดเลือกคูํค๎าที่มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง ที่
มีความนําเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ๑ในธุรกิจประกันภัย มีผลิตภัณฑ๑ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
อยํางคุ๎มคํา  มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย๑ ยุติธรรม และเชื่อถือได๎ นอกจากนี้บริษัทฯ ได๎ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความสัมพันธ๑
กับคูํค๎า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ๑หลักของบริษัทฯ โดยการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ๑ในลักษณะของพันธมิตรที่จะคอยให๎ความ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกันในด๎านตํางๆ เชํน การบริหารยอดขายและเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และการติดตามผลการด าเนินงาน 
เป็นต๎น นอกเหนือจากการเป็นเพียงชํองทางการจัดจ าหนํายประกันภัยในฐานะนายหน๎าประกันภัย ที่ผํานมาบริษัทฯ ให๎ความส าคัญ
กับการสร๎างพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยคูํค๎าที่ส าคัญ เชํน การรํวมพัฒนาผลิตภัณฑ๑ประกันภัยส าหรับผ๎ูหญิง Motor for Lady 
รํวมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยชุดมนุษย๑เงินเดือน (Salaryman)และ ประกันอุบัติเหตุ 2เด๎ง  รํวมกับ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  และผลิตภัณฑ๑ประกันภัยอื่นที่รํวมกับบริษัทประกันภัยตํางๆ ได๎แกํ ประกันเสริม Motor 
Add-on  ประกันภัยโรคมะเร็งหมดหํวง(Super Cancer /Super Cancer Plus ) และประกันอุบัติเหตุ PA region เป็นต๎น ซึ่งจะสามารถ
น ามาตํอยอดกับธุรกิจประกันภัย เสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับบริษัทประกันภัยคูํค๎าที่ส าคัญได๎ในระยะยาว   

3.2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร 
ธุรกิจนายหน๎าประกันภัยเป็นธุรกิจที่ต๎องอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ และความช านาญในการประกอบธุรกิจ 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการเป็นนายหน๎าขายประกันจะต๎องใช๎บุคลากรที่มีใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตนายหน๎า
ประกันชีวิตตามประเภทประกันภัยที่เสนอขายเทํานั้น โดยบุคลากรต๎องมีความรู๎ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่เสนอขาย และ
รายละเอียดของเงื่อนไขในการรับประกันภัย อีกทั้งยังต๎องมีทักษะในการส่ือสารและการขาย ท าให๎บริษัทฯ ต๎องสรรหาบุคลากรที่มี
คุณภาพให๎มีปริมาณที่เพียงพอตอํการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสรรหานายหน๎าขายประกนัผํานทางโทรศัพท๑ ซึ่งเป็นชํองทาง
หลักในการขายประกันของบริษัทฯ แตํอยํางไรก็ตาม ในปัจจุบัน อัตราการเข๎าออกของพนักงานขายผํานทางโทรศัพท๑คํอนข๎างสูง  ซึ่ง
อาจสํงผลให๎บริษัทฯ มีความเส่ียงที่จะเสียบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ๑ไป  หรือบุคลากรอาจถูกดึงตัวไปโดยบริษัทฯ 
คูํแขํง อันจะเป็นผลเสียตํอบริษัทฯ 
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อยํางไรก็ตาม กลุํมบริษัทฯ ได๎ตระหนักและให๎ความส าคัญตํอแนวทางการลดความเส่ียงดังกลําวโดยการจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู๎และความสามารถเข๎ามารํวมพัฒนาบริษัทฯ การเสริมสร๎างบรรยากาศในการท างานท่ีดี การมุํงเน๎นในการลดอัตราการเข๎าออก
ของพนักงาน การสร๎างส่ิงจูงใจตํางๆ เชํน คําลํวงเวลา เบี้ยขยัน คําวิชาชีพ คําต าแหนํง เพื่อให๎มีอัตราการจํายคําตอบแทนที่เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรม ท าให๎พนักงานขายมีรายได๎เพิ่มขึ้น ได๎รับสวัสดิการที่ดี สํงเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานให๎ดีขึ้นและ
ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลํุมบริษัทฯ พร๎อมกันนั้นกลํุมบริษัทฯ มุํงพัฒนาศักยภาพพนักงานอยําง
ยั่งยืน โดยสํงเสริมการให๎พนักงานขายของบริษัทฯ ได๎รับการอบรม อยํางสม่ าเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ มีศูนย๑การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาบุคลากร
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะอยูํในแผนการฝึกอบรมประจ าปี รวมถึงการสํงเสริมให๎ความรู๎กับพนักงานขาย เพื่อสอบใบอนุญาตนายหน๎า
ประกันภัย โดยจะมีการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ กลํุมบริษัทฯ มีหลักสูตรอื่นๆที่เป็นหลักสูตรเฉพาะเรื่อง (Ad-hoc) ที่
กลุํมบริษัทฯ มีความเห็นวําเหมาะสมให๎กับพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการเชิญวิทยากร (Guest Speaker) มาอบรมกับพนักงาน
และเสริมสร๎างแรงบันดาลใจในการท างานให๎กับพนักงานทุกระดับของกลํุมบริษัทฯ เพื่อพัฒนาทักษะการขายประกันภัย เทคนิคการ
ขาย ตลอดจนการพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจในผลิตภัณฑ๑ประกันภัยอยํางแท๎จริง ซึ่งสํงเสริมให๎พนักงานของบริษัทฯ มีการพัฒนา
ทักษะและความรู๎ในการด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับพนักงานในตํางจังหวัด บริษัทฯ จะสํงวิทยากรไปฝึกอบรม รวมถึง
การจัดสอบใบอนุญาตนายหน๎าประกันภัยที่ภูมิภาคนั้นๆ 

กลุํมบริษัทฯ ได๎รับรางวัลสถานประกอบการดีเดํน ด๎านการสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยําง
ตํอเนื่องตั้งแตํปี 2552 เป็นต๎นมา ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความมุงํมัน่ในพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกลุํมบริษัทฯ ในการ
ที่จะเป็นผ๎ูน าด๎านท่ีปรึกษาประกันภัยและการเงินอยํางครบวงจร  

3.2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่ผํานมาอุตสาหกรรมประกันภัยมีการเปล่ียนแปลงอยํางตํอเนื่อง อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคม การก๎าว

กระโดดของเทคโนโลยี กํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผ๎ูบริโภค ทั้งพฤติกรรมการซื้อสินค๎าและการบริการ รวมถึงพฤติกรรม
ในการเลือกรับขําวสารผํานส่ือชํองทางตํางๆ โดยในปัจจุบัน ผ๎ูบริโภคหันมาใช๎โซเชียลมีเดีย และอินเทอร๑เน็ตเป็นชํองทางในการรับ
ขําวสารมากขึ้น 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได๎มีการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลําวในหลายๆ ด๎าน โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได๎
ให๎ความส าคัญกับการศึกษาและติดตามข๎อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผ๎ูบริโภค ควบคูํโดยน าเทคโนโลยีมาประยุ กต๑ใช๎ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขํงขัน มีการท าการตลาดออนไลน๑ (Digital Marketing) ในแตํละด๎าน และพัฒนาชํองทางการขายให๎มีศักยภาพและมี
ความหลากหลายมากขึ้นรองรับพฤติกรรมผ๎ูบริโภคที่เปล่ียนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎รับใบอนุญาตการเสนอขายกรมธรรม๑ประกันภัยผําน
ทางอิเล็กทรอนิกส๑ (Online) และวันท่ี  21 กุมภาพันธ๑ 2561 บริษัทฯได๎เพิ่มชํองทางการขายส าหรับประกันภัยประเภท ประกันภัยการ
เดินทาง  ประกันภัยภาคบังคับ  ประกันภัยรถยนต๑ประเภท 2+, 3+  และประเภท 3 ผํานทางอิเล็กทรอนิกส๑ (Online)   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการสนับสนุนให๎บริษัทมีการพัฒนาได๎อยําง
ตํอเนื่องและยั่งยืน และบริษัทฯ ยังมีการก าหนดกลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑และบริการ โดยจะมีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ๑
รํวมกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นบริษัทคูํค๎า มีการแบํงสํวนตลาด (Segmentation) ของลูกค๎า  เพื่อให๎ตอบโจทย๑ความต๎องการและ
พฤติกรรมของลูกค๎าเป็นหลัก รวมทั้งการสอบถามความต๎องการของลูกค๎าโดยตรง เนื่องจากฝ่ายขายจะเป็นผ๎ูที่มีปฏิสัมพันธ๑ เพื่อให๎
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎ทราบความต๎องการของลูกค๎าที่แท๎จริง ที่สามารถน ามาใช๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎ เชํน การออกแคมเปญ Motor 
for Lady ซึ่งตอบโจทย๑การใช๎รถของผู๎หญิง หรือแคมเปญ Salary Man เพื่อตอบโจทย๑กลํุมคนวัยท างาน หรือประกันภัยขวัญใจร๎านค๎า
ส าหรับผ๎ูประกอบการร๎านค๎าขนาดเล็กและกลาง เป็นต๎น  

3.2.4 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัย และคู่แข่งรายใหม่ 
 ธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมีผ๎ูประกอบการเป็นจ านวนมากทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญํ และมีการ
แขํงขันท่ีสูง หากพิจารณาฐานข๎อมูล คปภ. พบวําจ านวนนายหน๎าประเภทนิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 696 รายในปี 2555 เป็น 753 รายใน
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ปี 2560 ในปี 2560 มีบริษัทที่ได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันวินาศภัยจ านวน 482 ราย  บริษัทที่ได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกัน
ชีวิตจ านวน 197 รายและบริษัทท่ีได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันชีวิตและภัยจ านวน 74 ราย นอกจากนี้จากจ านวนนายหน๎าประเภท
นิติบุคคลที่สูง สํงผลให๎เกิดการดึงตัวพนักงานขายที่มีใบอนุญาต และการเพิ่มขึ้นของพนักงานขายที่มีใบอนุญาตนายหน๎าประกันภัยที่
ไมํเพียงพอตํอความต๎องการ   (รายละเอียดการแขํงขันในธุรกิจนี้ แสดงอยูํในสํวนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ ข๎อ 2.3.3 การแขํงขัน) ทั้งนี้
การแขํงขันตามที่กลําวมาอาจสํงผลกระทบตํอผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได๎  

ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของบริษัทฯ บริษัทฯ ได๎มีการวางต าแหนํงทางการตลาดที่ชัดเจนโดยน าเสนอ
ผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่สามารถเข๎าถึงกลํุมผ๎ูบริโภคได๎ในวงกว๎าง (Mass) เนื่องจากกลํุมบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ๑ประกันภัยที่หลากหลาย 
ตลอดจนลูกค๎าสามารถเปรียบเทียบรูปแบบประกันภัย พิจารณาราคากรมธรรม๑ของแตํละบริษัทประกันได๎ ตลอดจนพนักงานขายที่
ได๎รับใบอนุญาตนายหน๎าประกันภัย ที่ได๎รับการฝึกอบรมให๎เข๎าใจรูปแบบของประกันภัยที่ตนขาย จึงท าให๎ลูกค๎าสามารถสอบถาม และ
หาประกันภัยที่สอดคล๎องกับทุกความต๎องการลูกค๎า ได๎ในท่ีสุด ไปจนถึงการพัฒนาให๎บุคลากรมคีวามเป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานใน
การให๎บริการลูกค๎า โดยบริษัทฯ ได๎ก าหนดกลยุทธ๑ตํางๆ ในการแขํงขัน เชํน การรํวมพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ จากความต๎องการของ
ลูกค๎ารํวมกับบริษัทคูํค๎าพันธมิตร เพื่อให๎ตอบโจทย๑ความต๎องการของลูกค๎าได๎มากขึ้น การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการ
ให๎บริการหลังการขาย การเพิ่มชํองทางในการจัดจ าหนํายให๎หลากหลายขึ้น ด๎วยสาขาให๎บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท าให๎
สามารถท าธุรกรรมกับลูกค๎าได๎อยํางทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่งของกลํุมบริษัทฯ โดยกลํุมบริษัทฯ มีชํองทางการ
ขายผํานทางโทรศัพท๑ การขายตรง และการขายทางออนไลน๑ รวมไปถึงการพัฒนาชํองทางการขายในรูปแบบใหมํ OMNI Chanel 
เพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลํุมเป้าหมาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
ขายอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการท าการตลาดผํานทางออนไลน๑ (Digital Marketing) และการสร๎างความสัมพันธ๑กับ
ลูกค๎าผํานกิจกรรมตํางๆ เป็นต๎น ซึ่งกลยุทธ๑ตํางๆ จะชํวยเพิ่มความสามารถในการแขํงขันกับคูํแขํงได๎ เห็นได๎ จากรางวัลการันตีตํางๆ 
มากมาย นอกจากนี้กลํุมบริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการให๎บริการหลังการขาย เพื่อมุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าที่ซื้อ
ประกันภัยของกลํุมบริษัทฯ เชํน การอ านวยความสะดวกในการติดตํอประสานงานกับศูนย๑ซํอมรถ การให๎ค าปรึกษาในการเคลม
ประกัน การจัดหารถยนต๑ในกรณีลูกค๎าของกลํุมบริษัทฯ เป็นฝ่ายถูก การให๎บริการรับแจ๎งเหตุจากลูกค๎า และการให๎บริการค าแนะน า
เรื่องการเรียกร๎องคําสินไหม การคุ๎มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑  ดังนั้น จากการวางต าแหนํงทางการตลาดดังกลําวท าให๎บริษัทฯ 
สามารถได๎รับประโยชน๑จากการที่มีคูํแขํงที่วางต าแหนํงทางการตลาดเชํนเดียวกับบริษัทฯ และได๎รับประโยชน๑จากพฤติกรรมของ
ผ๎ูบริโภคที่มีแนวโน๎มในการท าประกันภัยมากขึ้น  

นอกจากนี้กลุํมบริษัทฯ ยังให๎ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร๎างการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยและนายหน๎า
ประกันภัย โดยการสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงการท าประกันภัยและการเงินด๎วยความถูกต๎องเหมาะสม เป็นธรรม โดยการอบรมให๎
ความรู๎ด๎านประกันภัยแกํประชาชนเชํน กิจกรรมคนสร๎างสุขซึ่งจดักิจกรรมให๎ความดา๎นประกนัภัยในตํางจังหวัด รายการประกันภัยนํารู๎
ทางชํองทีวีเคเบิล เป็นต๎น มีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการท าการตลาด และโฆษณา สร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีอยํางตํอเนื่อง  

ในด๎านคูํแขํงรายใหมํที่จะเข๎ามาด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต จะต๎องขึ้นทะเบียน และขอใบอนุญาต
เป็นนายหน๎าวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งในปัจจุบันการขึ้นทะเบียนธุรกิจนายหน๎าประกันภัยคํอนข๎างยาก และมีระเบียบข๎อก าหนดที่
เข๎มงวด เนื่องจากจะต๎องผํานกระบวนการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน การยื่นขอรับใบอนุญาต การทดสอบความรู๎ เป็นต๎น จึงท าให๎คูํแขํง
รายใหมํไมํสามารถเขา๎มาได๎งํายนัก นอกจากนี้ การท่ีลูกค๎าจะตัดสินใจเลือกซื้อประกนักับบริษัทนายหน๎าประกันภัยจะต๎องอาศัยความ
นําเชื่อถือของบริษัทฯ และความไว๎วางใจจากลูกค๎า ซึ่งนายหน๎ารายใหมํๆ ท่ีเข๎ามาอาจจะต๎องใช๎เวลาในการสร๎างความนําเชื่อถือและ
ความมั่นใจจากลูกค๎า ซึ่งบริษัทฯ เองก็ได๎มีการเตรียมความพร๎อมในด๎านการส่ือสารภาพลักษณ๑ที่ดีอยํางสม่ าเสมอ จึงชํวยลดคว าม
เส่ียงจากปัจจัยดังกลําวได๎ 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต  
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน๎าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งเป็นนายหน๎าในการเสนอขายผลิตภัณฑ๑ประกันตํางๆ จาก

บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตให๎แกํลูกค๎า ด๎วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต๎องติดตํอและด าเนินธุรกิจกับบริษัทประกันวินาศภัย
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และบริษัทประกันชีวิตเป็นหลัก ดังนั้นหากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นคูํค๎าหลักมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใน
การรับประกันภัย ได๎แกํ คําเบี้ยประกันภัย วงเงินความคุ๎มครอง เป็นต๎น จะสํงผลกระทบตํอการตัดสินใจซื้อของผ๎ูบริโภค และสํงผล
กระทบถึงรายได๎ของบริษัทฯ ด๎วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตราคํานายหน๎า หรือการเปล่ียนแปลงหรือจ ากัดชํองทางการขาย ยํอม
สํงผลกระทบโดยตรงถึงรายได๎ของบริษัทฯ ด๎วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเส่ียงจากการเป็นนายหน๎า เนื่องจากบริษัทฯ ไมํได๎มี
ผลิตภัณฑ๑ประกันเป็นของตัวเอง ดังนั้น หากบริษัทประกันตํางๆ ไมํตํออายุสัญญา และหันไปเสนอขายประกันกับลูกค๎าโดยตรง หรือ
หันไปท าสัญญากับบริษัทนายหน๎าประกันภัยรายอื่น ก็จะสํงผลกระทบตํอรายได๎ของบริษัทฯ เชํนกัน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎เล็งเห็นถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น จึงให๎ความส าคัญกับการสร๎างความสัมพันธ๑กับบริษัทคูํค๎าที่เป็นพันธมิตรหลาย
บริษัท ยิ่งไปกวํานั้น บริษัทฯ ได๎มีการประชุมหารือในการก าหนดนโยบายของกลุํมบริษัทฯ ที่มีตํอบริษัทประกันวินาศภัยและประกันภัย
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานระหวํางกันตั้งแตํกํอนเริ่มท าธุรกิจ ซึ่งจะชํวยให๎ทั้งสองฝ่ายสามารถด าเนินนโยบายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดประชุมรํวมกับบริษัทประกันวินาศภัยและประกันภัยในการก าหนดแผนงานและเป้าหมายเป็นประจ าทุก
ปี เพื่อจะได๎ทราบถึงทิศทางในการด าเนินงาน และน ามาพิจารณาปรับให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ๑ของบริษัทฯ รวมไปถึงการติดตามผล
การด าเนินงานรํวมกัน การรํวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และชํวยเหลือกันในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ซึ่งจะท าให๎ได๎รับประโยชน๑ทั้งสองฝ่าย  
นอกจากนี้ด๎วยศักยภาพในการแขํงขันและเป็นผ๎ูน าในอุตสาหกรรมนายหน๎าประกันภัยของกลุํมบริษัทฯท้ังในด๎านผลการด าเนินงานท่ีดี 
และสถานะทางการเงินที่มั่นคง (รายละเอียดการแขํงขันในธุรกิจนี้ แสดงอยูํในสํวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ ข๎อ 2.3.3 การแขํงขัน) 
สํงผลให๎กลํุมบริษัทฯ มีความสัมพันธ๑อันดีกับบริษัทคูํค๎าอยํางตํอเนื่อง รวมถึงอ านาจตํอรองทางธุรกิจกับบริษัทคูํค๎า 

3.2.6 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
กลํุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน๎าประกันภัยภายใต๎ตราสินค๎า (Brand) “ทีคิวเอ็ม” หรือ “TQM”  ในการติดตํอส่ือสารกับ

ลูกค๎า บริษัทประกันที่เป็นคูํค๎า และสาธารณชน การรับรู๎ (Perception) ตํอตราสินค๎า (Brand) “ทีคิวเอ็ม” หรือ “TQM”  ของ
สาธารณชน จึงมีผลตํอชื่อเสียงของกลํุมบริษัทฯ ดังนั้นหากมีการเผยแพรํข๎อมูลที่ท าให๎เกิดผลกระทบในทางลบตํอชื่อเสียงและตรา
สินค๎าของกลํุมบริษัทฯ ไมํวําจะเป็นจริงหรือไมํ อาจกระทบตํอการตัดสินใจซื้อของลูกค๎า และความเชื่อมั่นของคูํค๎า ซึ่งมีผลกระทบใน
ด๎านลบตํอการด าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ความเส่ียงด๎านชื่อเสียง เกี่ยวข๎องกับการรับร๎ู (Perception) ของลูกค๎า คูํค๎า และสาธารณชน ซึ่งยากแกํการระบุหรือประเมิน
ได๎อยํางชัดเจน เพราะอาจจะได๎รับอิทธิพลหรือเกี่ยวพันกับประเด็นทั้งปัจจัยภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในขณะหนึ่งขณะ
ใด รวมถึงเกี่ยวข๎องกับปัจจัยภายในบริษัทฯ การสื่อสารของคูํแขํง รวมถึงความคาดหวังที่มีตํอกลุํมบริษัทฯ เป็นการเฉพาะด๎วย อยํางไร
ก็ตามในการบริหารความเส่ียงด๎านชื่อเสียง กลํุมบริษัทฯ จึงยึดหลักการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการ ผ๎ูบริหารระดับสูง และพนักงาน
ทุกคนเป็นส าคัญ เพื่อให๎ได๎รับข๎อมูลจากหลายแงํมุมและหลากหลายประสบการณ๑ ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอการประเมินความเส่ียงด๎าน
ชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได๎  

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได๎ก าหนดให๎ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ๑ มีหน๎าที่ดูแลและรับผิดชอบในการเป็นศูนย๑กลางในการติดตามและ
ประสานงานกับกลํุมงานตํางๆ ในด๎านการรับเรื่องร๎องเรียน และการจัดการข๎อร๎องเรียนในประเด็นตํางๆ เชํน ธุรกรรมที่อาจสํงผล
กระทบด๎านชื่อเสียง เหตุการณ๑ที่เป็นการเสื่อมเสียอันเกิดจากพนักงาน ขําวสารในเชิงลบของกลุํมบริษัทฯ ท่ีปรากฎในส่ือตํางๆ สถานะ
ความแข็งแกรํงทางการเงินและความนําเชื่อถือของกลํุมบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการบริหารการรับเรื่องร๎องเรียน และการจัดการ
ข๎อร๎องเรียน ดังนี้ 

1. ก าหนดให๎มีชํองทางรับข๎อร๎องเรียนหลากหลายชํองทางทั้ง online และ offline เชํน โทรศัพท๑ ผํานหมายเลข hotline 
1737 และ 021198888 ทางจดหมาย ทาง www.tqm.co.th ทางอีเมล ทางเฟสบุ๏ค (Facebook) และการติดตาม
ทางชํองทางสาธารณะอื่นๆ เชํน Pantip หรือ เว็บไซต๑ตํางๆ 

2. จัดให๎มีหนํวยงานโดยตรงในการรับและบันทึกข๎อร๎องเรียน 
3. ประเมินประเภทปัญหา และประเมินความรุนแรงของผลกระทบตํอข๎อร๎องเรียน 
4. แก๎ไขข๎อร๎องเรียนและปิดค าร๎องเรียน 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

34 

 

โดยฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการประเมินความเส่ียงด๎านชื่อเสียงในภาพรวมและรายงานการประเมินความเส่ียงด๎าน
ชื่อเสียงของกลํุมบริษัทฯ ตํอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตํอไป นอกจากนี้ ฝ่ายกฎหมายจะ
ท าหน๎าที่ติดตามหากมีการแจ๎งการด าเนินการที่ไมํเป็นไปตามกฎระเบียบขององค๑กรก ากับดูแล และ/หรือ การถูกร๎องทุกข๑จากลูกค๎า 
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพและบริการของกลํุมบริษัทฯ ทั้งที่ได๎รับแจ๎งโดยตรงกับกลํุมบริษัทฯและได๎รับร๎องเรียน
ผํานทาง คปภ. โดยจะมีการประสานงานกับ ฝ่ายลูกค๎าสัมพันธ๑ในสํวนข๎อร๎องเรียนจากลูกค๎าเพื่อแก๎ไขข๎อร๎องเรียนและปิดค าร๎องเรียน
ตํอไป 

3.3 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3.1 ความเสีย่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลํุมบริษัทฯ ได๎มีการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ ตั้งแตํการวางแผนธุรกิจ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ การเสนอขายลูกค๎า การจัดท าระบบบัญชีและการเงิน ไปจนถึงการจัดเก็บข๎อมูลตํางๆ โดยเฉพาะข๎ อมูลของลูกค๎า 
และบุคลากรของบริษัทฯ โดยกลํุมบริษัทฯ ใช๎ระบบปฏิบัติการเพื่อจัดการงานขายสํวนกลาง  ระบบจัดการงานตํางจังหวัด และระบบ
สนับสนุนการขายประกัน นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายผํานทางโทรศัพท๑เป็นชํองทางหลัก จึงต๎องพึ่งพิงระบบ  Call Center 
เป็นอยํางมาก รวมทั้งระบบบริการลูกค๎า CRM Desk ซึ่งเป็นระบบส าหรับลูกค๎าสัมพันธ๑ในการให๎บริการลูกค๎าหลังการขาย ซึ่งระบบ
ตํางๆ จะมีการเชื่อมตํอกันกับระบบบัญชีและระบบจัดการข๎อมูลด๎านบุคลากรอยํางเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อชํวยให๎พนักงานที่
ส านักงานใหญํ และพนักงานประจ าสาขาสามารถส่ือสารภายในและระหวํางกันได๎ และเพื่อให๎การด าเนินธุรกิจมีความสอดคล๎องกัน 
ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นทรัพยากรหลักในการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งระบบดังกลําวก็มีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นใน
หลายรูปแบบ เชํน ระบบเทคโนโลยีได๎รับความเสียหาย ระบบเกิดการขัดข๎อง ข๎อมูลสูญหาย หรือถูกท าลายจากการโจรกรรม หรือการ
ลักลอบแก๎ไขข๎อมูลโดยบุคคลที่ไมํได๎รับอนุญาต อันจะสํงผลตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทฯ ท าให๎การด าเนินงานต๎อง
หยุดชะงัก และขาดความตํอเนื่อง เกิดข๎อผิดพลาด ข๎อมูลความลับร่ัวไหล ต๎องสูญเสียคําใช๎จํายในการแก๎ไขและรับผิดชอบ เป็นต๎น 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต๎องมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของระบบให๎เป็นไปอยํางเหมาะสมและตามมาตรฐาน โดยพนักงาน
ของ Casmatt สํวนใหญํเป็นพนักงานที่ผํานการอบรม ISO/ICE29110 ISO9001:2000 และ ISO/ICE27001 มีการจัดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยของข๎อมูล และมีการก าหนดนโยบายในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล เพื่อป้องกันข๎อมูล
สูญหาย หรือรั่วไหล เชํน การควบคุมไมํให๎มีการแก๎ไขข๎อมูลในระบบโดยบุคคลที่ไมํได๎รับอนุญาต การควบคุมความถูกต๎องของการน า
ข๎อมูลตํางๆ เข๎าสํูระบบ การตรวจสอบผ๎ูใช๎งาน การตรวจสอบอ านาจการใช๎งาน การยืนยันตัวตนในการเข๎าใช๎และเข๎าถึงข๎อมูล เป็นต๎น 
และบริษัทฯ ยังมีการจัดท าแผนทดสอบระบบประจ าปี รวมไปถึงจัดให๎มีระบบส ารองข๎อมูล ไว๎รองรับกรณีเกิดเหตุการณ๑ไมํคาดคิดขึ้น  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริษัท แคสแมท จ ากัด บริษัทในกลํุม ซึ่งเป็นผ๎ูให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินธุรกิจของกลุํมบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการในการพัฒนาระบบในด๎านตํางๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และ
การขยายตลาดในอนาคต รวมไปถึงการปรับปรุงและแก๎ไขระบบเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการใช๎งานที่มีการเปล่ียนแปลงไป เชํน 
โครงการขายประกันออนไลน๑  เพื่อให๎บริการลูกค๎าแบบออนไลน๑ เชํน บริการด๎านการช าระเบี้ยออนไลน๑ ข๎อมูลการซื้อประกันออนไลน๑ 
บริการรับเรื่องขอเอกสารทางออนไลน๑ เพื่อสร๎างความประทับใจและการบริการที่รวดเร็วส าหรับลูกค๎าในยุคดิจิตอล และบริษัทฯ ยัง
เล็งเห็นถึงความส าคัญด๎านข๎อมูลสารสนเทศ โดยมีการจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเชิงวิเคราะห๑ เพื่อสนับสนุนงาน
วิเคราะห๑และวิจัยข๎อมูล รวมไปถึงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เชํน การน า chat bot  มาสนับสนุนงานขายและงานระบบ
บริการลูกค๎า เป็นต๎น 

3.3.2 ความเสี่ยงจากพัฒนาการของเทคโนโลยี  
ในปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหลํานี้ก็ได๎เข๎ามามีบทบาทในธุรกิจตํางๆ 

รวมถึงธุรกิจนายหน๎าประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ไมํสามารถน าเทคโนโลยีใหมํๆ มาประยุกต๑ใช๎ ก็อาจสํงผลให๎บริษัทฯ เสีย
โอกาสในการด าเนินธุรกิจ หรืออาจสํงผลให๎ตามคูํแขํงไมํทัน นอกจากนี้ การมีเทคโนโลยีใหมํๆ จะชํวยให๎การขายประกันสามารถท าได๎
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สะดวกและงํายขึ้น ซึ่งอาจสํงผลให๎ลูกค๎าหันไปซื้อประกันจากบริษัทขายประกันโดยตรง โดยไมํผํานบริษัทนายหน๎า ซึ่งอาจจะสํงผล
กระทบในทางลบตํอบริษัทฯ ได๎ 

อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ ได๎ให๎ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎ในการด าเนินงาน
อยูํตลอด ไมํวําจะเป็นการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตํางๆ เชํน ระบบชํวยในการให๎บริการลูกค๎าแบบออนไลน๑ ที่ทั้ง
สะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย๑ผ๎ูบริโภคในยุคดิจิตอล โดยการให๎บริการจะมีพร๎อมตั้งแตํ การหาข๎อมูลการซื้อประกัน การช าระเบี้ย ไป
จนถึงการรับเรื่องขอเอกสาร และยังมีโครงการเพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมลูเชิงวิเคราะห๑ ที่ชํวยในการวิเคราะห๑และวิจัยข๎อมูล นอกจากนี้
ยังมีการค๎นคว๎าและน าเทคโนโลยีใหมํๆ ด๎านเน็ตเวิร๑ค ฮาร๑ดแวร๑ และซอฟ์ตแวร๑มาใช๎ เพื่อชํวยลดคําใช๎จํายของบริษัทฯ 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญตํอการด าเนินธุรกิจของกลํุมบริษัทฯ รวมทั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยํางชัดเจนและรวดเร็ว บริษัทฯ จึงต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ช านาญในด๎านเทคโนโลยี ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญอยํางมากตํอธุรกิจในอนาคต ยิ่งไปกวํานั้น ในทุกๆ กระบวนการด าเนินงานของบริษัท
ฯ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎ บริษัทฯ จึงต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎และความสามารถเข๎ามาชํวยออกแบบและ
พัฒนาระบบตํางๆ ให๎มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต๎องการใช๎งาน โดย  ซึ่งบุคลากรเหลํานี้ก็ล๎วนเป็นที่ต๎องการ
ขององค๑กรตํางๆ จึงท าให๎บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่จะเสียบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไป หรือมีความเส่ียงที่บริษัทฯ จะไมํ
สามารถหาบุคลากรได๎อยํางเพียงพอ หรืออาจไมํสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและความเหมาะสมมาทดแทนบุคลากรดังกลําว
ได๎ และอาจต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมในการวําจ๎างและฝึกอบรมบุคลากรใหมํ ซึ่งอาจสํงผลตํอธุรกิจและการขยายตัวของบริษัทฯ อยํางมี
นัยส าคัญ 

ปัจจุบันบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพนักงานประจ าในบริษัท แคสแมท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยํอยซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุ๎นท้ังหมด 100% โดยบริษัท แคสแมท จ ากัด เป็นผ๎ูให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของกลํุมบริษัทฯ ท้ังนี้ส าหรับบริษัท แคส
แมท จ ากัด บริษัทฯ ได๎ให๎ความส าคัญตํอการรักษาและพัฒนาบุคลากรโดยการจํายคําตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับในอุตสาหกรรม มีการสร๎างส่ิงจูงใจตํางๆ และให๎สวัสดิการที่ดี และยังมีการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาความรู๎และทักษะให๎มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3.4 ความเสี่ยงทางการเงิน 
3.4.1 ความเสี่ยงจากการติดตามเบี้ยประกันภัยที่ค้างช าระ                                                              
กลุํมบริษัทฯ มีการก าหนดรูปแบบการจํายช าระคําเบี้ยประกันภัยทั้งแบบครั้งเดียวทั้งจ านวน หรือผํอนช าระเป็นรายงวด โดย

กลุํมบริษัทฯ จะมีการบันทึกลูกหน้ีคําเบี้ยประกันภัยเมื่อกรมธรรม๑ใหมํมีผลบังคับใช๎ หรือวันที่ตํออายุกรมธรรม๑ โดยที่ลูกค๎ายังช าระคํา
เบี้ยให๎กลํุมบริษัทฯ ไมํครบจ านวน ส าหรับลูกค๎าที่ได๎รับเครดิตเทอมการช าระคําเบี้ยจากกลํุมบริษัทฯ โดยกลุํมบริษัทฯ มีการใช๎กลยุทธ๑
ทางการตลาดด๎วยการให๎ลูกค๎าสามารถเริ่มผํอนเบี้ยประกันภัยครั้งแรกลํวงหน๎า โดยไมํคิดดอกเบี้ย สํงผลให๎บริษัทฯ มีความเส่ียงใน
การติดตามเบี้ยประกันภัยที่ค๎างช าระ ในกรณีท่ีลูกค๎าผํอนช าระเป็นรายงวดแล๎วไมํช าระคําเบี้ยประกันภัยตามก าหนด  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 2560 และ 2561 กลํุมบริษัทฯ มีลูกหนี้คําเบี้ยประกันภัยจ านวน 454.2 ล๎านบาท 
282.7 ล๎านบาท 269.5 ล๎านบาท และ 286.1 ล๎านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 69.9  ร๎อยละ 51.2  ร๎อยละ 53.0 และ ร๎อยละ 
47.8 ของรายได๎คําบริการค๎างรับและลูกหนี้อื่น ตามล าดับ อยํางไรก็ตามลูกหนี้คําเบี้ยประกันภัยลดลงอยํางมีนัยส าคัญจาก 454.2 
ล๎านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 286.1 ล๎านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 มีสาเหตุหลักจากการที่กลํุมบริษัทฯ ติดตาม
ทวงถามลูกหนี้คําเบี้ยประกันภัยอยํางตํอเนื่องและเข๎มงวดการเก็บคําเบี้ยประกันมากขึ้ น มีการติดตามเก็บคําเบี้ยจากลูกหนี้ประกัน
ชีวิตประเภทกลุํม (Group)  

หากพิจารณาลูกหนี้คําเบี้ยประกันภัยค๎างช าระ จะพบวํา ลูกหนี้คําเบี้ยประกันภัยค๎างช าระสํวนใหญํไมํเกิน 3 เดือน ซึ่งเป็น
ชํวงเวลาการผํอนช าระท่ีกลุํมบริษทัฯให๎แกํลูกค๎าบุคคลหรือชํวงเวลาตามเครดิตเทอมการช าระท่ีกลุํมบริษัทฯให๎แกํลูกค๎าองค๑กร หรือใน
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กรณีที่กลํุมบริษัทฯ อยูํในระหวํางการเจรจาเพื่อสรุปยอดเบี้ยประกันชีวิตประเภทกลํุม  โดยที่กรมธรรม๑ดังกลําวมีผลคุ๎มครองแล๎ว 
รวมถึงกรณีที่ยอดเบี้ยประกันชีวิตประเภทกลํุม มีการเปล่ียนแปลง อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของจ านวนพนักงานเพิ่ม/ลด 
ระหวํางปีของลูกค๎าผ๎ูเอาประกันชีวิต นอกจากนี้เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เน๎นหลักความระมัดระวังกลํุมบริษัทฯ มีการบันทึก
คําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมํได๎ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ ารณาจาก
ประสบการณ๑การเก็บเงินในอดีตและการวิเคราะห๑อายุหนี้ โดยตามนโยบายการตั้งคําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนี้ค๎างช าระเกิน 
91-180 วัน กลุํมบริษัทฯ จะตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญร๎อยละ 50 ส าหรับลูกหนี้ค๎างช าระเกิน 181-365 วัน กลุํมบริษัทฯ จะตั้งส ารองหนี้
สงสัยจะสูญร๎อยละ 75 และส าหรับลูกหนี้ค๎างช าระเกิน 365 วัน กลุํมบริษัทฯ จะตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ านวน 

ทั้งนี้ที่ผํานมา กลํุมบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกลําว โดยจัดให๎ลูกค๎าที่ต๎องการผํอนช าระเบี้ยต๎องมีเหตุจ าเป็นที่
สมควร มีการช าระเบี้ยประกันแล๎วสํวนใหญํ และมีการก าหนดแผนการช าระที่ชัดเจน ทั้งนี้กรณีลูกค๎าขอช าระเกินแผนการช าระ จะมี
การติดตามคําเบี้ยประกันภัยและสอบถามถึงความต๎องการของลูกค๎าวํายังคงมีความต๎องการความคุ๎มครองอยูํหรือไมํ และ
ประสานงานกับบริษัทประกันหากลูกค๎ามีความประสงค๑ยกเลิกความคุ๎มครองบริษัทฯจะแจ๎งเรื่องไปให๎บริษัทประกันภัยเพื่อระงับความ
คุ๎มครอง และค านวณมูลคําเวนคืนกรมธรรม๑ไปเพื่อคืนคําเบี้ยประกันที่ลูกค๎าช าระแล๎วหลังมูลคําความคุ๎มครองที่เกิดขึ้นแล๎วแกํลูกค๎า
ตํอไป 

3.4.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้า 
ในปี 2558 - 2560 และปี 2561 กลํุมบริษัทฯ มีรายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นจากการเป็นนายหน๎าประกันวินาศ

ภัยเป็นมูลคํารวมเทํากับ 1,940.7 ล๎านบาท 2,058.0 ล๎านบาท 2,158.2 ล๎านบาท และ 2,434.4 ล๎านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดสํวน
ร๎อยละ 88.9  ร๎อยละ 92.5  ร๎อยละ 94.4 และร๎อยละ 96.4 ของรายได๎รวม ทั้งนี้รายได๎คํานายหน๎าและรายได๎คําบริการอื่นจากการเป็น
นายหน๎าประกันวินาศภัยได๎แกํ ประกันภัยรถยนต๑ (Motor) เป็นรายได๎ที่เกิดขึ้นเป็นรายปีตามอายุความคุ๎มครองของกรรมธรรม๑ที่
จะต๎องมีการตํออายุเป็นรายปี  ซึ่งอาจสํงผลให๎บริษัทฯมีความเส่ียงจากรายได๎ที่ไมํแนํนอน หากผ๎ูท าประกันเปล่ียนไปท าประกันผําน
บริษัทประกันโดยตรงหรือ เปล่ียนไปซื้อกับนายหน๎าประกันภัยหรือซื้อประกันภัยผํานชํองทางอื่น 

อยํางไรก็ตาม เพื่อลดการสูญเสียลูกค๎าเดิม และสํงเสริมให๎กลํุมบริษัทฯ มีรายได๎ที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง กลํุมบริษัทฯให๎
ความส าคัญในการรักษาฐานลูกค๎ารายเกํา และงานลูกค๎าสัมพันธ๑ (Customer Relationship Management) โดยการให๎บริการเสริม
ภายหลังการขายแกํลูกค๎า ได๎แกํ บริการให๎ค าปรึกษา ประสานงานเกี่ยวกับประกันภัย 24 ชั่วโมง บริการรถระหวํางซํอมบริการศูนย๑
ประสานงานทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสํงเสริมการขายอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และ
ตํางประเทศ กิจกรรมภายในประเทศ อาทิเชํน กิจกรรม TQM Family Club กิจกรรมพาลูกค๎าทํองเที่ยวในประเทศ กิจกรรมคอนเสิร๑ต
คนสร๎างสุข  โดยเน๎นการท ากิจกรรมตํางๆ รํวมกับลูกค๎าของบริษัทฯ และ ส่ือมวลชน เพื่อสร๎างความผูกพันและเสริมสร๎างความภักดี 
(Brand Loyalty) ตํอบริษัทฯ เพื่อให๎เกิดการบอกตํอ และชํวยลดระดับอัตราการยกเลิกการใช๎บริการตํออายุกรมธรรม๑ในปีตํอไป 
เสริมสร๎างความภักดี (Brand Loyalty) และเพื่อเป็นการสร๎างเครือขํายตลอดจนสร๎างฐานลูกค๎าใหมํจากผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นส่ิง
ดึงดูดและเป็นส่ือประชาสัมพันธ๑กับลูกค๎าเป้าหมายของกลํุมบริษัทฯ ได๎เป็นอยํางดี นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯจะเสนอขาย
สินค๎าในสายผลิตภัณฑ๑อื่น (Cross Selling) ได๎ส าเร็จก็จะมีมากขึ้น 

3.4.3 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจหลัก รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเงินปันผลจากบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได๎และกระแสเงินสดหลัก
มาจากเงินปันผลจากบริษัทยํอยของบริษัทฯ และไมํมีการประกอบธุรกิจที่กํอให๎เกดิรายได๎ในจ านวนที่มีนัยส าคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูํกับผลการด าเนินงานและความสามารถในการจํายเงินปันผลของบริษัทยํอยของบริษัทฯ ด๎วย
เหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินและความสามารถในการจํายเงินปันผลของบริษัทยํอยของ
บริษัทฯ  
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ดังนั้น ผลการด าเนินงานของบริษัทยํอยของบริษัทฯ จึงมีนัยส าคัญตํอผลก าไรทั้งหมดของบริษัทฯ และหากบริษัทยํอยของ
บริษัทฯ ต๎องเผชิญกับอุปสรรคในการด าเนินงานแล๎ว ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ยํอมจะได๎รับผลกระทบโดยตรงด๎วย ทั้งนี้ 
บริษัทยํอยมีนโยบายในการจํายเงนิปันผลให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นในอัตราไมํน๎อยกวาํร๎อยละ 50.0 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได๎นิติบุคคลและ
หลังหักส ารองตามกฎหมายของแตํละปี โดยอัตราการจํายเงินปันผลดังกลําวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่ก าหนดไว๎ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลํอง ความจ าเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและ
ข๎อจ ากัดตามที่ก าหนดไว๎ในสัญญากู๎ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/ หรือผ๎ูถือหุ๎นของ
บริษัทเห็นสมควร โดยที่อัตราการจํายเงินปันผลของบริษัทยํอย คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติจํายเงินปันผลระหวํางกาล
ให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นได๎เมื่อเห็นวําบริษัทยํอยมีก าไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจํายเงินปันผลในเบื้องต๎นได๎  อยํางไรก็ตาม ส าหรับ TQM 
Broker ซึ่งเป็นบริษัทยํอยที่จํายปันผลแกํบริษัทฯ คิดเป็นร๎อยละ 92-96 ของรายได๎จากเงินปันผลของบริษัทฯในงวดปี 2560 และปี 
2561 TQM Broker มีก าไรสะสมที่ยังไมํจัดสรรเทํากับ 99.6 ล๎านบาท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีก าไรสะสมที่ยังไมํจัดสรร
เทํากับ 66.9 ล๎านบาท ณ.วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ๎นสามัญตํอประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) และการเพิ่มทุนใน TQM Broker คาดวํา TQM Broker จะมีกระแสเงินสดเพื่อใช๎สนับสนุนการขยายธุรกิจและ
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจัดสรรให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ นั้นจะจัดสรรจากก าไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยูํกับความสามารถในการจํายเงินปันผลของบริษัทยํอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องด๎วยเงินปันผลที่จําย
โดยบริษัทยํอยของบริษัทฯ นั้นคิดเป็นรายได๎เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น หาก
บริษัทยํอยของบริษัทฯไมํสามารถจํายเงินปันผลให๎แกํบริษัทฯ ได๎ตามนโยบายการจํายเงินปันผลของบริษัทยํอยของบริษัทฯ อันเป็นผล
มาจากผลการด าเนินงานที่ติดลบของบริษัทยํอยของบริษัทฯ ในชํวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจอื่น ๆ เชํน 
ความจ าเป็นในการส ารองเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจหรือการช าระคืนหนี้เงินกู๎ ความสามารถในการจํายเงินปันผลของบริษัทฯ ยํอมจะ
ได๎รับผลกระทบไปด๎วย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายในการจํายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทยํอยในสํวน 
นโยบายการจํายเงินปันผล) 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยํอย มีสินทรัพย๑ถาวรประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ๑ ที่เป็นเจ๎าของ
กรรมสิทธิ์ โดยไมํติดภาระจ านองหรือจ าน า ซึ่งมีมูลคําสุทธิตามบัญชี เทํากับ  92.3 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.4 ของสินทรัพย๑รวม  
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
                      (หนํวย : ล๎านบาท) 

รายการ 2561 2560 2559 

1.  อาคาร   1.8 1.8   8.2 
2.  สํวนปรับปรุงอาคาร 133.3 131.9 102.3 
3.  เครื่องตกแตํงและเครื่องใช๎ส านักงาน 187.5 188.3 185.7 
4.  อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ 139.1 137.7 129.7 
5.  ยานพาหนะ   41.2   41.1   40.0 
6.  อื่นๆ    0.6    0.3    7.0 
    รวม 503.5      501.1 472.9 
หัก คําเส่ือมราคาสะสม 411.2 376.0 356.8 
      คําเผ่ือการด๎อยคํา - - - 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  92.3   125.1 116.1 
 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน และสัญญาประกันภัย 

บริษัทฯ และบริษัทยํอย ได๎ท าสัญญาเชําอาคารส านักงานใหญํ ที่ดิน อาคารส านักงานสาขา และศูนย๑ประสานงาน เพื่อ
ประกอบธุรกิจ ภายใต๎สัญญาเชําด าเนินงานหลายสัญญา สัญญาเชําดังกลําวมีระยะเวลาเชาํประมาณ 1-3 ปี โดยมีสิทธิตํอสัญญาเชาํ
เมื่อส้ินสุดอายุสัญญา ส าหรับคําเชําที่จํายให๎ผ๎ูให๎เชําจะปรับปรุงอัตราคําเชําตามราคาตลาดฯ รวมถึงสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย๑หลักของกลํุมบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยํอย มีภาระผูกพันตามสัญญาฯ ทั้งส้ิน เป็น
จ านวนเงินขั้นต่ าที่จะต๎องจํายในอนาคตภายใต๎สัญญาฯ ดังนี้        
                        (หนํวย : ล๎านบาท) 
(งบการเงินรวม) ช่วงระยะเวลา 2561 
สัญญาเชําด าเนินงาน ภายใน 1 ปี 56 

   
 

มากกวาํ 1 ปี แตํไมํเกิน5 ป ี 39 
สัญญาประกันภัย ภายใน 1 ปี 0.2 

รวม 
 

 
4.2 เงินลงทุน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยํอย ที่ประกอบธุรกิจ
หลักในการให๎บริการนายหน๎าประกันภัย ได๎แกํ TQM Broker เพื่อด าเนินธุรกิจเป็นนายหน๎าประกันวินาศภัย TQM Life เพื่อด าเนิน
ธุรกิจเป็นนายหน๎าประกันชีวิต และ Casmatt เป็นผ๎ูให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต๑แวร๑ รวมถึงบริษัทรํวม คือ TQLD 
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เป็นผ๎ูให๎บริการให๎ค าแนะน าที่เกี่ยวข๎องกับการประกันภัย ดังนั้น สินทรัพย๑ที่ส าคัญของบริษัทฯ จึงเป็นเงินลงทุนในบริษัทยํอย และ
บริษัทรํวม ซึ่งจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเทํากับ 466.7 ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อย
ละ 22.67 ของสินทรัพย๑รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้         

เงินลงทนุใน
บริษัท 

มูลค่าตามบัญชี
ของเงนิลงทนุ
ตามวิธีราคาทนุ  

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนการ
ลงทนุตอ่

สินทรัพย์รวม
ของบริษทัฯ/1  

(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
TQM Broker 410.00 100 19.92 นายหน๎าประกันวินาศภัย 
TQM Life 50.30 100 2.44 นายหน๎าประกันชีวิต 
Casmatt 5.15 100 0.25 ให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต๑แวร๑ 
2.เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
TQLD 1.20 40 0.06 ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการประกันภัย 

***สินทรัพย๑รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทํากับ 2,058.1 ล๎านบาท 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยํอยหรือบริษัทรํวมที่ชํวยสนับสนุนตํอการด าเนินธุรกิจหลักในการให๎บริการนายหน๎า

ประกันภัย ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในบริษัทที่สอดคล๎องหรือเอื้อประโยชน๑  (Synergy) กับเป้าหมาย วิสัยทัศน๑และแผนกลยุทธ๑ในการ
เติบโตของบริษัทฯ อันจะสํงผลให๎บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรที่ดีตํอเนื่องได๎ในระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายสูํ “การเป็นผ๎ูน าธุรกิจโบรกเกอร๑ประกันภัยรายใหญํท่ีสุดในประเทศไทย”  

จากการที่บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและกลไกในการก ากับดูแล มีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน และมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกุมที่เพียงพอ ขณะที่บริษัทฯมีหลักเกณฑ๑การพิจารณาความเหมาะสมของสัดสํวนการลงทุน ก าไรที่
คาดวําจะได๎รับ ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงิน โดยมีขั้นตอนที่จะวิเคราะห๑การลงทุนอยํางเหมาะสม ซึ่งต๎องได๎รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎น (แล๎วแตํกรณี) นอกจากนี้บริษัทฯ มีการแตํงตั้งผ๎ูแทนของ
บริษัทฯ ที่มีความรู๎ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ๑ เพื่อเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการของบริษัทยํอย และบริษัทรํวม เพื่อ
ด าเนินงานในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยํอย และบริษัทรํวมดังกลําว 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยํอยไมํมีข๎อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจจะสํงผลกระทบทางลบตํอบริษัทฯ หรือ

บริษัทยํอยมากกวําร๎อยละ 5 ของสํวนผ๎ูถือหุ๎น และไมํมีข๎อพิพาทที่อาจจะสํงผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยํางมี
นัยส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

41 

 

6. ข้อมูลทั่วไป และขอ้มูลส าคัญอื่น 
6.1 ข้อมลูทัว่ไป 
6.1.1 บริษัทฯ  

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : TQM Corporation Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ๎นในบริษัทอื่น (Holding Company)  

ท่ีประกอบธุรกิจหลักนายหน๎าประกันภัย 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 123 ถนนลาดปลาเค๎า แขวงจรเข๎บัว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพมหานคร 

10230 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000307 
โทรศัพท๑ : 0 2119 8888 
โทรสาร : 0 2119 9000 
เว็บไซต๑/โฮมเพจบริษัท : www.tqmcorp.co.th 
ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 300.0 ล๎านบาท 
ทุนช าระแล๎ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 300.0 ล๎านบาท  

 
6.1.2 บริษัทย่อย 

(1) บริษัท ทีควิเอ็ม อนิชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด  
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด  
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : TQM Insurance Broker Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : นายหน๎าประกันวินาศภัย 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 123 ถนนลาดปลาเค๎า แขวงจรเข๎บัว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105540084143 
โทรศัพท๑ : 0 2119 8888 
โทรสาร : 0 2119 9000 
ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 : 400.0 ล๎านบาท 
ทุนช าระแล๎ว ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 : 400.0 ล๎านบาท 

 
(2) บริษัท ทีควิเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร๑รันส๑ โบรคเกอร๑ จ ากัด 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : TQM Life Insurance Broker Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : นายหน๎าประกันชีวิต 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 123/3 ถนนลาดปลาเค๎า แขวงจรเข๎บัว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551106143 
โทรศัพท๑ : 0 2119 8888 
โทรสาร : 0 2119 9000 
ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 : 50.0 ล๎านบาท 
ทุนช าระแล๎ว ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 : 50.0 ล๎านบาท 

 
 
 

http://www.tqmcorp.co.th/
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(3) บริษัท แคสแมท จ ากดั  
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท แคสแมท จ ากัด  
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Casmatt Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ให๎บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต๑แวร๑ 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 123 ถนนลาดปลาเค๎า แขวงจรเข๎บัว เขตลาดพร๎าว กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550075155 
โทรศัพท๑ : 0 2119 8888 
โทรสาร : 0 2119 9000 
เว็บไซต๑/โฮมเพจบริษัท : www.casmatt.co.th 
ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 : 5.0 ล๎านบาท 
ทุนช าระแล๎ว ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 
 

: 5.0 ล๎านบาท 

6.1.3 บริษัทร่วม 
(1) บริษัท ทีควิแอลดี จ ากดั   
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ทีคิวแอลดี จ ากัด  
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : TQLD Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ให๎บริการค าแนะน าท่ีเกี่ยวข๎องกับการประกันภัย 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 92/25 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105559148619 
โทรศัพท๑ : 063 065 6919 
เว็บไซต๑/โฮมเพจบริษัท : www.noon.in.th 
ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 3.0 ล๎านบาท 
ทุนช าระแล๎ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : 3.0 ล๎านบาท 

 
6.1.4 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
นายทะเบียนหลักทรัพย๑ : บริษัท ศูนย๑รับฝากหลักทรัพย๑ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท๑ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

 
ผู้สอบบัญช ี
ผู๎สอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ๑ เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท๑ : 0 2264 0777 
โทรสาร : 0 2264 0789-90 

 
 
 
 

http://www.casmatt.co.th/
http://www.noon.in.th/
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท เบเคอร๑ แอนด๑ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 5 และชั้น 22-25 เลขท่ี 990  

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท๑ : 0 2636 2000 
โทรสาร : 0 2636 2111 

 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน (1) : บริษัทหลักทรัพย๑ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร๑ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหมํ เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท๑ : 0 2217 8888  
โทรสาร : 0 2217 8501 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน (2) : บริษัทหลักทรัพย๑ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีตั้งส านักงานใหญํ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ๑ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท๑ : 0 2231 3777 และ 0 2618 1000 
โทรสาร : 0 2618 1469 

 
 
6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

ไมํมีข๎อมูลส าคัญอื่นท่ีอาจมีผลกระทบตํอการตัดสินใจของผู๎ลงทุนอยํางมีนัยส าคัญ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300 ,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 300 ,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท  

7.2 ผู้ถือหุน้  
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561โดยมีรายละเอียด
ดังนี้   

ล าดับที ่       รายชื่อผู้ถือหุ้น      จ านวนหุน้         สัดส่วนร้อยละ 
   1 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จํากดั  152,700,100  50.90 
   2 นางนภัสนันท ์ พรรณนิภา     25,600,000    8.53 
   3 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา     25,500,000    8.50 
   4 นางสาวสุลลิตา ถานบุร ี      10,065,900    3.36 
   5 นายศรศกัดิ ์ ถานบุร ี        9,500,000    3.17 
   6 นางสาวรัตนา พรรณนิภา       7,999,900    2.67 
   7 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากดั (มหาชน)      4,250,000    1.42 
   8 บริษัท อาคเนย์ประกันชวีิต จาํกดั (มหาชน)      4,250,000    1.42 
   9 บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จาํกดั (มหาชน)      4,035,900    1.35 
  10 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)      3,000,000    1.00 
 บริษัท วิริยะประกันภัย จาํกดั (มหาชน)      3,000,000    1.00 

 ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทําโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ละบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

(1) TQM Broker 
รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ 

1 บริษัทฯ 3,999,998  100.0 
2 นายอัญชลิน พรรณนิภา              1  0.0 
3 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา              1  0.0 

รวมทั้งหมด 4,000,000  100.0 
ที่มา: สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TQM Broker ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 
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(2) TQM Life 
รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ 

1 บริษัทฯ          499,998  100.0 
2 นายอัญชลิน พรรณนิภา              1  0.0 
3 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา              1  0.0 

รวมทั้งหมด 500,000  100.0 
ที่มา: สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TQM Life ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

7.2.3  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และสาระส าคัญต่อการด าเนินงาน  

-ไม่มี-  

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น  
-ไม่มี- 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 .0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่
กําหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม 
การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  
บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไป
จากที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

จํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งผู้บริหาร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.1.1  คณะกรรมการชุดต่างๆ  
(ก)  คณะกรรมการบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี้ 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อัญชลิน       พรรณนิภา1/ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายมารุต           สิมะเสถียร  กรรมการอิสระ 
3. ดร.รัชนีพร          พุคยาภรณ์   กรรมการอิสระ 
4. นายชินภัทร        วิสุทธิแพทย์  กรรมการอิสระ 
5. นางสาวสุวภา     เจริญยิ่ง  กรรมการ 
6. ดร.นภัสนันท์       พรรณนิภา กรรมการ 
7. นางสาวรัตนา      พรรณนิภา กรรมการ 
8. นายอําพน           อ้นเอี่ยม กรรมการ 
9. นางสาวสมพร      อําไพสุทธิพงษ์ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

 

ประธานบริหารปฎิบัติการ 
(COO) 

ภาษาไทย 

ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 

ภาษาไทย 

ประธานบริหารความเสี่ยง 
(CRO) 

ภาษาไทย 

ประธานบริษัท (President) 

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญช ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(CEO) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
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หมายเหตุ: 1/ ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแต่มิได้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท   
จดทะเบียน ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายมารุต สิมะเสถียร ในฐานะกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามข้อกําหนดดังกล่าว 

โดยมี นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จํานวน 2 ใน 3 ของรายชื่อกรรมการดังนี้  

1) ดร.อัญชลิน    พรรณนิภา  
2) ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา  
3) นางสาวรัตนา พรรณนิภา  

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
1. ดร.อัญชลิน       พรรณนิภา 11 / 11 
2. นายมารุต          สิมะเสถียร 1/ 7 / 10 
3. ดร.รัชนีพร         พุคยาภรณ์ 1/ 9 / 10 
4. นายชินภัทร       วิสุทธิแพทย์ 1/ 10 / 10  
5. นางสาวสุวภา    เจริญยิง่ 2/ 8 / 8 
6. ดร.นภัสนันท์     พรรณนิภา 11 / 11 
7. นางสาวรัตนา    พรรณนิภา3/ 11 / 11 
8. นายอําพน         อ้นเอี่ยม 3/ 11 / 11 
9. นางสาวสมพร    อําไพสุทธิพงษ์ 3/ 11 / 11 

หมายเหตุ: 1/ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 

3/ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

 
 (ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ  
จํานวน 3 ท่าน  ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายมารุต          สิมะเสถียร 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชินภัทร       วิสุทธิแพทย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.รัชนีพร         พุคยาภรณ์   กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:  1/  เป็นกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ  

โดยมี นางสาวรัตนา พรรณนิภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
1. นายมารุต          สิมะเสถียร 7 / 7 
2. นายชินภัทร       วิสุทธิแพทย์  7 / 7 
3. ดร.รัชนีพร         พุคยาภรณ์   6 / 7 

หมายเหตุ:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบ ซึ่งมีผลตามมติที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

(ค)  คณะกรรมการบริหาร  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 
จํานวน 4 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.นภัสนันท์     พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวรัตนา    พรรณนิภา กรรมการบริหาร 
3. นายอําพน         อ้นเอี่ยม กรรมการบริหาร 
4. นางสาวสมพร    อําไพสุทธิพงษ์ กรรมการบริหาร 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
1. ดร.นภัสนันท์     พรรณนิภา 6 / 6 
2. นางสาวรัตนา    พรรณนิภา 6 / 6 
3. นายอําพน         อ้นเอี่ยม 6 / 6 
4. นางสาวสมพร    อําไพสุทธิพงษ์ 6 / 6 

หมายเหตุ:   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  

(ง)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 5 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.รัชนีพร           พุคยาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
2. นายชินภัทร         วิสุทธิแพทย์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายมารุต            สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
4. ดร.นภัสนันท์       พรรณนิภา กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
5. นางสาวรัตนา      พรรณนิภา กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
รายชื่อ จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
1. ดร.รัชนีพร          พุคยาภรณ์ 2 / 2 
2. นายชินภัทร        วิสุทธิแพทย์ 2 / 2 
3. นายมารุต           สิมะเสถียร 2 / 2 
4. ดร.นภัสนันท์       พรรณนิภา 2 / 2 
5. นางสาวรัตนา      พรรณนิภา 2 / 2 

หมายเหตุ:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 

(จ)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียง  
จํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน     พรรณนิภา  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายมารุต       สิมะเสถียร กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายชินภัทร    วิสุทธิแพทย์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายชื่อ จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 

1. ดร.อัญชลิน     พรรณนิภา  1 / 1 
2. นายมารุต       สิมะเสถียร 1 / 1 
3. นายชินภัทร     วิสุทธิแพทย์ 1 / 1 

หมายเหตุ:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมบริหารความเสี่ยง 

8.1.2  ผู้บริหาร 1/ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จํานวน 7 ท่าน ดังนี้  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อัญชลิน           พรรณนิภา  ประธานบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์         พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
3. นางสาวรัตนา        พรรณนิภา ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) 
4. นายอําพน             อ้นเอี่ยม  ประธานบริหารปฎิบัติการ (COO) 
5. นางสาวสมพร        อําไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 
6. นางอัมราภรณ์       ไวยาวัจมัย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
7. นางสาวกาญจนี    กุลสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

หมายเหตุ:  1/ตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  
  และตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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8.1.3 เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุพิชญา       

เทพพิทักษ์  ทําหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผุ้ถือหุ้น ตลอดจนจัดทําและจัดเก็บเอกสารทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น และรายงานประจําปีของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนดําเนินการอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกําหนด   

8.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

และคณะอนุกรรมการ ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ย
ประชุม และอื่นๆ ดังนี้  

 
ปี 2561 

รายละเอียด เงินเดือน  
(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
 (บาทต่อครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
50,000 
30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการ  

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและ กําหนดคา่ตอบแทน  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
30,000 
20,000 

คณะกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร  
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 
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ปี 2561  

รายชื่อ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
กรรมการ4/ กรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการสรร

หาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ 
บริหาร 

รวม 

1. ดร.อัญชลิน     พรรณนิภา 500,000 - - 30,000 - 530,000 
2. นายมารุต       สิมะเสถียร 1/ 210,000 210,000 40,000 20,000 - 480,000 
3. ดร.รัชนีพร       พุคยาภรณ์ 1/  270,000 120,000 60,000 - - 450,000 
4. นายชินภัทร     วิสุทธิแพทย์ 1/ 300,000 140,000 40,000 20,000 - 500,000 
5. นางสาวสุวภา  เจริญยิ่ง 2/ 240,000 - - - - 240,000 
6. ดร.นภัสนันท์   พรรณนิภา 300,000 - 40,000 - - 340,000 
7. นางสาวรัตนา  พรรณนิภา 3/ 300,000 - 40,000 - - 340,000 
8. นายอําพน       อ้นเอี่ยม 3/ 300,000 - - - - 300,000 
9. นางสาวสมพร  อําไพสุทธิพงษ์ 3/ 300,000 - - - - 300,000 

หมายเหตุ:  1/ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

 2/ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
                 3/ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
                 4/ ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2561  

(2) ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการบริษัทเป็นจํานวนไม่เกิน 2,900,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ และจะเสนอขายในราคาเท่ากับราคา
ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยเสนขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน 

  
2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหาร

จากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด แล้ว 
(2) ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทฯ มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
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8.2  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Subsidiary with Core Business) 
8.2.1  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ก) คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.อัญชลิน    พรรณนิภา  ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท ์ พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 
สองคนในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

สายงานการตลาด 

สายงานขาย 

สายงานสินไหม และกฎหมาย 

สายงานปฏิบัติการ 

สายงานสํานักกรรมการบริหาร 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 

ภาษาไทย 

สายงานบัญชี สายงานการเงิน 

ประธานบริษัท (President) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

ประธานบริหารความเสี่ยง 
(CRO) 

ภาษาไทย 

สายงานบริหารพัสดุและจัดซ้ือ สายงานอาคารสถานท่ี 

สายงานกิจการศูนย์
ประสานงาน 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

ประธานบริหารปฎิบัติการ 
(COO) 

ภาษาไทย 
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(ข) ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด มีผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน         พรรณนิภา ประธานบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์       พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
3. นางสาวรัตนา      พรรณนิภา ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) 
4. นายอําพน           อ้นเอี่ยม ประธานบริหารปฎิบัติการ (COO) 
5. นางสาวสมพร      อําไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 
6. นางอัมราภรณ์     ไวยาวัจมัย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
7. นางสาวกาญจนี   กุลสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

 
(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัดไม่มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  
 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

รายการ 
ปี 2561 

จ านวนราย ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

1. เงินเดือนรวม 
7 

 37.2  
2. โบนัสรวม  7.7  

รวม 7  44.9 
 

 ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัดได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 5.3 ล้าน

บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
เงินประกันสังคม ค่านํามัน ค่าโทรศัพท์ และ ค่ารักษาพยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

54 

 

8.2.2 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ซึ่ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน    พรรณนิภา  ประธานกรรมการบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ประกอบด้วย กรรมการอย่าง
น้อย สองคนในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

สายงานการตลาด 

สายงานขาย 

สายงานสินไหม และกฎหมาย 

สายงานปฏิบัติการ 

สายงานสํานักกรรมการบริหาร 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 

ภาษาไทย 

สายงานบัญชี สายงานการเงิน 

ประธานบริษัท (President) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

ประธานบริหารความเสี่ยง 
(CRO) 

ภาษาไทย 

สายงานบริหารพัสดุและจัดซ้ือ สายงานอาคารสถานท่ี 

สายงานกิจการศูนย์
ประสานงาน 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

ประธานบริหารปฎิบัติการ 
(COO) 

ภาษาไทย 
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(ข) ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด มีผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน        พรรณนิภา ประธานบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์       พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
3. นางสาวสมพร     อําไพสุทธิพงษ์ บริหารความเส่ียง (CRO) 
4. นางสาวรัตนา      พรรณนิภา ประธานบริหารปฎิบัติการ (COO) 
5. นายอําพน           อ้นเอี่ยม ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 
6. นางอัมราภรณ์     ไวยาวัจมัย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
7. นางสาวกาญจนี   กุลสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

 
(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ไม่มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  
 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเนื่องจากปัจจุบัน

ผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหารจากการเป็น
ผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด แล้ว  

 ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัดมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของธนาคาร

กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
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8.3 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลัก  
8.3.1  บริษัท แคสแมท จ ากัด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท แคสแมท จํากัด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) คณะกรรมการของบริษัท แคสแมท จ ากัด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.นภัสนันท์   พรรณนิภา ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาวรัตนา  พรรณนิภา กรรมการ 
3. นายอําพน       อ้นเอี่ยม กรรมการ 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท แคสแมท จ ากัด 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท แคสแมท จํากัด ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย สองคนในสามคน ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน 

 
(ข) ผู้บริหารของบริษัท แคสแมท จ ากัด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท แคสแมท จํากัด มีผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

สายงานสํานักกรรมการบริหาร 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 

ภาษาไทย 

สายงานบัญชี สายงานการเงิน 

ประธานบริษัท (President) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

ประธานบริหารความเสี่ยง 
(CRO) 

ภาษาไทย 

สายงานบริหารพัสดุและจัดซ้ือ สายงานอาคารสถานท่ี 

สายงานทรัพยากรบุคคล 

ประธานบริหารปฎิบัติการ 
(COO) 

ภาษาไทย 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
3. นายอําพน อ้นเอี่ยม ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) 
4. นางสาวรัตนา พรรณนิภา ประธานบริหารปฎิบัติการ (COO) 
5. นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 
6. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
7. นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

 
(ค) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แคสแมท จ ากัด 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท แคสแมท จํากัด ไม่มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  
 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

บริษัท แคสแมท จํากัด ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท 
แคสแมท จํากัด ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหารจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด 
แล้ว  

 ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัท แคสแมท จํากัด มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

8.4 บุคลากรของบริษัท บริษัทย่อยที่ประกอบธุริกจหลัก และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น 
8.4.1  จ านวนบุคลากร 
บริษัทฯ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่น มีพนักงานประจําดังนี้ 

บริษัท จ านวนพนักงาน (ราย) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. บริษัทฯ  - 
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด 4,013  
3. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์  โบรคเกอร์ จํากัด 131  
4. บริษัท แคสแมท จํากัด 77  

รวม 4,221  
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีพนักงานประจํา เนื่องจากพนักงานประจําอยู่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทย่อยที่

ประกอบธุรกิจอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
สายงาน จ านวนพนักงาน (ราย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริหาร 9 
สายงานการตลาด 98  
สายงานขาย 3,047  
สายงานสินไหมและกฎหมาย 23 
สายงานปฏิบัติการ 300  
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สายงาน จ านวนพนักงาน (ราย) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สํานักกรรมการบริหาร 4 
สายงานบัญชีและการเงิน 67 
สายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อ 2  
สายงานอาคารสถานท่ี 42  
สายงานกิจการศูนย์ประสานงาน 518  
สายงานทรัพยากรบุคคล 34  
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 77  

รวม  4,221  
 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ 

 8.4.2  ค่าตอบแทนพนักงาน 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(ก)  บริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่มีพนักงานประจํา เนื่องจากพนักงานประจําอยู่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจอื่นโดยมีรายละเอียดตาม 8.4.2 (ข) และ 8.4.2 (ค) 

(ข)  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก  
ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 

1. เงินเดือน  656.3 
2. โบนัส  54.8 
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ 1/  366.4 

รวม  1,077.5 
    หมายเหตุ : 1/ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าวิชาชีพ และอื่นๆ 
 

(ค)  บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลัก 
ประเภทค่าตอบแทน ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 
1. เงินเดือน  30.9 
2. โบนัส  5.2 
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ 1/  1.5 

รวม 37.5 
   หมายเหตุ : 1/ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าวิชาชีพ และอื่นๆ 

8.4.3  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
บริษัทฯ  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์  โบรคเกอร์ จํากัดและ 

บริษัท แคสแมท จํากัดมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
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 8.4.4  ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ   

 8.4.5  นโยบายพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับ มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มี นโยบายด้านการ

บริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร  ภายใต้กลยุทธ์ “สรรหา รักษา พัฒนา” โดยในส่วนการพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้
บุคลากรของแต่ละบริษัทย่อยทุกคน ทุกระดับมีโอกาสเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะอยู่ตลอดเวลาผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทันสมัย
รวมถึงช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคลากร ฝ่ายงาน
และองค์กร ซึ่งส่วนหนึ่งประมวลผลมาจากแบบสํารวจความต้องการ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามให้แก่บุคลากร อาทิเช่น กิจกรรม
ปฏิบัติธรรม ตักบาตร น่ังสมาธิ สอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรท่ีว่า “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม”  

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นท่ีปรึกษาประกันและการเงินมืออาชีพ ดังนั้นบริษัทจึง
ได้ดําเนินการจัดอบรมให้พนักงานของบริษทัย่อยในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายขาย เพื่อสอบในอนุญาตการ
เป็นนายหน้าประกันภัย และประกันชีวิต โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในคู่มอืการปฏิบัติงานซึ ่งสอดคล้องกับหัวขอ้การ
สอบภายใต้การกํากับและควบคุมของ คปภ. ตลอดจนมีแนวทางในการติดตามควบคุมใบอนุญาตเพื่อดูแลการต่ออายุ
ใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการวางแผนในการบริหารอย่างเป็นระบบ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาระดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมอียู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีอย่างยั่งยืน
ในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดําเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติและบังคับใช้นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสําคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึง
หลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้ วยความเป็นธรรม และคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสาระสําคัญของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้ 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน 

บริษัทฯ ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจนตามในกฎบัตรคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่
สําคัญในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม 
ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและ
การปรับตัวเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ  เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน้นการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมนวัตกรรม อาทิเช่น การลงทุนในระบบ Call Center เนื่องจากเล็งเห็นว่าการบริการลูกค้า
รายย่อยเป็นล้านคนต้องมีระบบท่ีดีและรองรับได้ และมองว่านวัตกรรมนั้นมีส่วนช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยพฤติกรรม
และความต้องการของลูกค้าที่เปล่ียนไป การพัฒนาช่องทางการขายสําหรับประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ผ่านทาง 
Application และช่องทางการขายประกันผ่านทาง Line (Chat bot) เป็นรายแรก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกําหนดหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธาน
กรรมการ (President)ไว้อย่างชัดเจน และจะทําการกํากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดด้วยคว าม
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัท 
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หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน 
คณะกรรมการให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจขององค์กรให้

สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและ
การดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีอยู่ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเน้นความ “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทน
สังคม” ตามค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยึดถือมากว่า 60 ปี กล่าวคือ บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและบริษัทประกันภัย มี
ความยุติธรรม คือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะดํารงตนเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง 

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกําหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนําไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาด
จริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกํากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้ง
องค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยคํานึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดให้มีการ
อบรมอยู่เสมอ และการกําหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยแก่ชุมชน การมอบกรมธรรม์
อุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ การสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด  โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่า
คุณสมบัติที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
คณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรร
หากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุมตลอดจนจํานวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น  
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินงาน และปฏิบัติ ตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง 
(Succession Plan) ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม 

ในการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกําหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ช่วยกํากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร และมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการได้รับค่าตอบแทน
เป็น เบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสประจําปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลการประเมินงานตามการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ไว้เป็นสําคัญ  

ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อ
ผลประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิตอล โดยมีบริษัท แคสแมท จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานและรับผิดชอบดูแลพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลแผนรองรับที่จะ
ทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตาม
สภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการ
ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสําคัญ พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่
ลูกค้าและผู้มาติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมภิ
บาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง 

 พนักงาน  ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กําหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสําคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

 ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้ความสําคัญต่อ
ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
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 เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมี
หน้าที่รับผิดชอบและให้ความสําคัญต่อเงื่อนไขต่างๆที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ีอย่างดีที่สุด 

 คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจาก
เงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในส่ิงที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
กฎหมาย และการป้องกันส่ิงแวดล้อม 

 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและ
ชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
พัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อ
ภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆอย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ
และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
เพื่อทําหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทํารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการ
ในการดูแลระบบการบริหารความเส่ียงตามที่กําหนดใว้ ในนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกํากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกํากับดูแล ดังนี้ 

1. จรรยาบรรณของบุคลากร  
2. นโยบายการบริหารความเส่ียง  
3. นโยบายด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งของผลประโยชน์ 
4. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และ

ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดลําดับชั้นข้อมูลของบริษัท 
5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)   
6. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิด (Whistle Blower Policy)   
7. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 
8. นโยบายการลงทุนและกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
9. อํานาจอนุมัติของกลุ่มบริษัท (Delegation of Authority) 
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน กําหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ  และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติ และคณะกรรมการ
บริษัทได้กํากับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิด โดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ 
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิดในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการ
ร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะส่ังการให้ผู้รักษา
จรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหาร
ระดับสูงโดยตรงที่  

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการส่ือสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้ 
1. ทางไปรษณีย์  

นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

2. ทางอีเมล์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ : Maruts211@gmail.com 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : Rutchaneeporn.po@spu.ac.th หรือ chinapat@siamcitylaw.com 
เลขานุการบริษัท : cs@tqm.co.th 

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tqmcorp.co.th/ 
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญถูกต้อง เพียงพอ 
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชําระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้าที่ส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้ง
ช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจําปี และรายงานประจําปี และ/หรือ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ไม่ทําให้สําคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ
นักลงทุน 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่า

เทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพ้ืนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมี



       แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

65 

 

ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออก
หุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคําถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นําเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ โดยกําหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถือ
อยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตอ้งตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ จะดูแลให้การดําเนินการใน
วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผย
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 
การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถา นภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการ
เปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการส่ือสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations) ทําหน้าที่ส่ือสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานส่ือสารองค์กรทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
ทั่วถึงและตรงเวลา 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส ดังนี้โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

9.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

1) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่
ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบ น หรือการ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นพึงกระทําภายใต้
สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 

3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมี
เหตุจําเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมตใินเรื่องหรือรายการท่ีมนีัยสําคัญ รายการท่ีมีนัยสําคัญควร
รวมถึง รายการท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ รายการได้มาหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสําคัญต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การขยายโครงการลงทุน 
การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกําหนดระดับอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหาร
การเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น 

4) ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ําเสมอ  

5) จัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการทําและ
สอบทานงบการเงินสําหรับงวดไตรมาส 

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทํา 

8) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก แนวทาง นโยบายและกลยุทธ์ที่สําคัญโดยคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมเป็นสําคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานการดาํเนินธุรกิจต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตลอดจนการจัดทรัพยากรท่ีสําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น 

9) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท 
10) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง 

นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงกําหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอด
งาน 

11) พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการใน
การบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อย่างเหมาะสม  

12) พิจารณากําหนดกลไกการกํากับดูแลที่ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามประกาศทจ. 39/2559  
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13) จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม หลักธรรมาภิบาลที่
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็น
ต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

14) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ 
(Delegation of Authority)  

15) จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจอย่างจริงจัง 

16) จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและให้
ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปล่ียนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

17) พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ( President) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานบริษัท (President) ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร 
ประธานบริษัท (President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

18) พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ตําแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

19) แต่งตั้งบุคคลเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กําหนดค่าตอบแทนและกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงกําหนดกรอบอํานาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในเรื่องสําคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และควบคุมดูแลการบริหารและฝ่ายบริหาร
จัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการและนโยบายของบริษัทฯ บริษัทและควบคุมดูแล
การทํารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน และ การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยสําคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด 

20) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนํา เสนอ 
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความ
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รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นต้น  ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้
กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

21) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น 
การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

22) พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การลงทุนในธุรกิจใหม่ และ
การดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น  

23) พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทํา
ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบการ
ดําเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีอํานาจดําเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
(หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

24) กํากับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  และของบริษัทย่อย 
และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทางมิชอบ และ
การกระทําที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 

25) ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ได้
รองรับและเป็นไปเพื่อการกํากับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจําเป็น 

26) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ 

27) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง  ๆ ที่จัดทําต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดําเนินการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

28) จัดทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

29) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้น ต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ 
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หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมี
หลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length) 

30) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการ
ดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

31) ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้
ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดย
ตําแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งนั้น 

32) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ บริษัท
ย่อย หรือบริษัทร่วม และการทําธุรกรรมของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
และผู้บริหารดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียง
การทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม 
และตรงต่อเวลา  

33) ร่วมกันรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
34) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบังคับบริษัท เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรสมควรเพียงพอและรายงาน

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
35) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 
36) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

9.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  

1) ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด 
คําส่ัง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) กล่ันกรองและนําเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณประจําปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดําเนินงานประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล แผนการเงิน การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาและกล่ันกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3) กํากับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจที่กําหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ ายตาม
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

4) แต่งตั้ง กํากับดูแล ประสานงาน และกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณา
และอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทํางานพิเศษ รวมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่
ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอํานาจกําหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
เล้ียง ค่าสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษา
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 

5) กําหนดขั้นตอนและวิธีการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท
ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักการและข้อกําหนดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท 

6) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเป็นธรุกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทําสัญญาต่าง ๆ การลงทุน หรือการขายสินทรัพย์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหา รงานทั่วไป ตลอดจนการ
ดําเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกตขิองบริษทัฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของ
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ 
(Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด รวมถึงมีอํานาจอนุมัติการเปิดและปิดบัญชีธนาคารและ
สถาบันทางการเงินต่าง ๆ และการใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ  

7) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาการ
เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติก่อนนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

8) ศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทําการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง
เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

9) ติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

10) จัดหาข้อมูลที่สําคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนําเสนออย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 

11) ดําเนินการให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

12) มีอํานาจพิจารณาและอนุมตัิการเข้าทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบันทางการเงนิในการเปิดบัญชี  กู้ยืม เบิกถอนเงินจาก
บัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ ตลอดจนนําหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่
ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทํานิติกรรม
สัญญา ยื่นคําขอ คําเสนอ ติดต่อ ทํานิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การ
ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กําหนดไว้ และ/หรือตามตารางกําหนดอํานาจ
อนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

13) มีอํานาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดําเนินการ
ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 

14) กํากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายต่อคณะ
กรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร  
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15) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา และให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จําเป็นและสมควรที่จะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ มติหรือการดําเนินการใด ๆ ที่สําคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป 

16) คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมี
หลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length) 

17) ดําเนินการใด ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
18) ประเมินผลการทํางานของประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการ

ทํางานของกรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆได้ 

19) ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎบัตรเพื่อนําผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนต่อไป 

9.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า เป็นเรื่องสําคัญ
และจําเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4) คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้ 
4.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี  
4.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงเหตุผล

ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนทั่วไป 
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4.3 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
4.4 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของ

แผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่ นใจว่าแผนการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

4.5 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

4.6 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน 
4.7 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการ

ประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก 

4.8 การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
เป็นต้น 

4.9 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.10 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และหารือเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

6) พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกําหนด และการเลิก
การทํารายการที่แตกต่างไปจากข้อกําหนดเรื่องการเลิกการทํารายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทํารายการใน
สาระสําคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และหาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น หรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว 
บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกั นหรือ
รายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเส่ียง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเส่ียงจากคณะทํางานในการบริหาร
ความเส่ียง 

8) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
 

9.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  

1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด 
ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป พิจารณา
กําหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ แต่ละคน ในด้านความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์ รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญ
ชํานาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัท 

2) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ  
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3) พิจารณาคุณสมบัติ กําหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กําหนด แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

 กรรมการ 

 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการ 

 ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอํานาจในการจัดการ 
โดยการพิจารณาและสรรหาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นกลางปราศจากอคติ 

4) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 

5) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ [รองประธานบริหาร]ขึ้นไป
เมื่อครบวาระหรือตําแหน่งวา่งลง หรือตําแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

6) พิจารณากําหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการ
ว่าจ้าง และนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ และ/หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ อาจมีส่วนในการพิจารณาปัญหา อุปสรรคที่ทางสายงานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรขององค์กรนําเสนอ 

7) กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง รวม ถึงให้
ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

8) พิจารณาจัดทําแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

9) พิจารณาจัดทําหรือดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรร
หา  นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทํารายงานการกําหนด
ค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย  

10) พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้กรรมการและพนักงาน 
(ถ้ามี) 

11) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาตามความจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นชอบด้วย 
 

9.2.5 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  

1) พิจารณาและระบุความเส่ียงที่สําคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและผลกระทบต่าง ๆ เทียบกับระดับ
ความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และจัดลําดับความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่
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อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เช่น ความเส่ียงด้านการลงทุน ด้านการประกอบธุรกิจ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบตลอดจนความเส่ียงที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหาร
ความเส่ียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกําหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา 

2) กําหนดนโยบายแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3) กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงสามารถพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเส่ียงขึ้นในทุกสายงาน
หรือฝ่ายงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามความเหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวดําเนินการ ติดตาม และ
รายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ รวมทั้งมี
อํานาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 

4) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเส่ียงของ
องค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

5) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง เพื่อดูแลระดับความ
เส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

6) ติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง ประเด็นที่ต้องคําเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ทั้งนี้ต้องมีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุก       
ไตรมาส 

7) กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นการคํานึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจัย
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

8) พิจารณารายงานความเส่ียงจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเส่ียงเพื่อติดตามความเส่ียงที่สําคัญใน
ระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการ
ความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

9) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีสําคัญ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบนําไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

10) รายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดําเนินงานเพื่อลดความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา ใน
กรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

11) ให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเส่ียงแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในบริษัทฯและบริษัท
ย่อยโดยสม่ําเสมอ 
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12) ทบทวนความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของมาตรการในการจัดการกับความเส่ียงว่าสามารถจัดการหรือรับมือได้
อย่างทันท่วงที เพื่อดูแลระดับความเส่ียงขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเส่ียงของสายงานต่างๆ 

13) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นชอบด้วย 
15) กรรมการบริหารความเส่ียงต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทําขึ้นไม่ว่า

โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
 

9.2.6 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานบริษัท (President) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2561 
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  

1) กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท  
2) กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น 

3) ส่ือสารกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และ 
4) พันธกิจที่คณะกรรมการกําหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็น
กรอบในการจัดทําแผนงานและบริหารจัดการ 

5) กํากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล ระบบควบคุมภายใน และด้านการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อกําหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ   

6) ส่ังการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร 

7) กํากับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการและผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

8) พัฒนาองค์กรให้มีผลการดําเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

9) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และสนับสนุนคณะกรรมการในการจัดให้มีช่องทางในการส่ือสาร
กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ําเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 

10) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล 

11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
12) ประธานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้
เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

13) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้
พิจารณาอนุมัติไว้ 
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14) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการดําเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของ
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ 
(Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
 

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
9.3.1 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อให้ท าหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 
คน 

3) กรรมการต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์  
กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4)  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
4.1  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
4.2  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้  
4.3  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใน

กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงมี ให้เลือกโดยวิธี
จับสลากเพื่อให้ได้จํานวนกรรมการท่ีพึงมี  

5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดออกจากตําแหน่ง  ถ้าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออก
จากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

6)  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
6.1 ตาย 
6.2 ลาออก 
6.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 
6.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
6.5 ศาลมีคําส่ังให้ออก 

7)  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
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กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียัง
เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

8)  กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล
ปีละ 1 ครั้ง 

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทํา เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือใหกู้้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน   
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7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดย

กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาจากเหตุผลและความจําเป็นตามที่บริษัทเสนอ  และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

9.3.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ  
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการย่อยตา่งๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
2) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้าน
การบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน โดยให้
คณะกรรมการบริษัทกําหนดบุคคลทําหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกําหนดให้ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
1) ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน หรือควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เห็นสมควร 
2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในกรณีที่
จําเป็นต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร จะเป็นส่วนน้อยของจํานวนกรรมการทั้งคณะ และไม่มีส่วน
ร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

9.3.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการแต่งตั้งประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
  ในการสรรหาประธานบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจะทําการ
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เหมาะสมกับตําแหน่ง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรายรองลงมา ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
ในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน ตามอํานาจที่กําหนดไว้ในอํานาจ
ดําเนินการ (Delegation of Authority) 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ

ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ฝ่ายจัดการจึง
เสนอให้คณะกรรมการของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พิจารณาอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลและการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.”) และข้อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการออกคําส่ัง
หรือประกาศเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ ตามอํานาจอนุมัติและดําเนินการ (Delegation of Authority) จะพิจารณาจัดทําและบังคับ
ใช้นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในการน้ี “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กําหนดไว้ในข้อ 24
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

9.4.1 กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม(แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของ  
บริษัทฯ 

9.4.1.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว 

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและ
ผู้บริหารที่ บริษัทฯ แต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกบัการบริหารจัดการท่ัวไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) 

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

9.4.1.2 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุน
ชําระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดําเนินการอื่นใดอันจะเป็น
ผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่
ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

9.4.1.3 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย 
9.4.1.4 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสําคัญตามข้อ 9.4.2.5 ซึ่งต้องได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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9.4.1.5 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติและดําเนินการ (Delegation of Authority) 

9.4.1.6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชี
ของ บริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้อง
สังกัดสํานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

รายการตั้งแต่ข้อ 9.4.1.7 ถึงข้อ 9.4.1.10 นี้เป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคัญ และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อยจะออก
เสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามที่
กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง 
การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือเรื่อง การได้มาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) 
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ 

9.4.1.7 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ 
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย 
- การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษทัย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

- การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสาระสําคัญ 
9.4.1.8 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระ

ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

9.4.1.9 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 
9.4.1.10 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี

นัยสําคัญ 
 

9.4.2 กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัตจิากทีป่ระชุมผุ้ถือหุ้นของ บริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9.4.2.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณขนาด
ของรายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ เรื่อง การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือเรื่อง การได้มาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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9.4.2.2 การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุน
ชําระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดําเนินการอื่นใดเป็นผลให้
สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กําหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทําให้
บริษัทฯไม่มีอํานาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ และอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนํา
หลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) 

9.4.2.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้ งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ่งสินทรพัย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

9.4.2.4 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยสําคัญ ท้ังนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัทฯ (โดยนําหลักเกณฑ์ที่การคํานวณขนาดของรายการตามที่กําหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

9.4.2.5 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอ่ย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแกไ้ขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

ข้อ 1. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้ง โดยบริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายและนโยบายของ บริษัทฯ 

ข้อ 2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดําเนินการ การทํา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่มีนัยสําคัญอื่น
ใดต่อบริษัทฯ และการดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลและการบริหาร
จัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่ เกี่ยวข้องขอ ง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) 

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทย่อยทั้งหมดได้ลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อถือปฏิบัติตามแล้ว 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษทัฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนไป

ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และมีหน้าที่ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลงและจัดส่งสําเนารายงานน้ีให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 
เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

 บริษัทฯ มีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ
การกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
สําหรับรอบปี 2561 เป็นจํานวนทั้งสิ้น  5,550,000 บาท สําหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
และค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทย่อย  

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้อง 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับงวดปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  เป็น

จํานวน 505,135 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และดําเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลัก

จริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสําคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม จึงมีการกําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลักการที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 8 ข้อ ดังนี ้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาที่ว่า "ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม ตอบแทนสังคม" มาอย่างยาวนานถึง 65 ปี ให้

ความสําคัญกับการพัฒนาบริการด้านนายหน้าประกันภัย ให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมากกว่าแค่การเป็นนายหน้าขายประกัน TQM 
Beside ให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงกับลูกค้ากว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศ นอกจากนี้อีกหนึงนโยบายที่สําคัญที่บริษัทฯยึดถือ
และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)  ซึ่งบริษัทได้
กําหนดความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ และสามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมี
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ในด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และจะปฏิบัติ ต่อ
คู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 
ทั้งนี้ในส่วนการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยที่ผ่านมาบริษัทย่อยจะถูกสุ่มตรวจสอบจากสํานักงาน 
คปภ.ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งบริษัท
ย่อยได้รับบันทึกผลการตรวจสอบนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลดังกล่าวจากสํานักงาน คปภ. ซึ่งระบุว่า ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนมาโดยตลอด  
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(2) การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ ดําเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส โดยไม่เสนอค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้มีการตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวัง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ และไม่ทําธุรกรรมโดยไม่ชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน และเนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น   
บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู้มีอํานาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดย ต้องมีเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจน และยังจัดการอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ   
 นอกจากนี้บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส ตลอดจนการ
กระทําผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ จากพนักงาน รวมทั้งกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ 
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลให้พนักงานให้สามารถทํางานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและมีความสุข 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการประสานงานกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยได้จ้าง
ผู้พิการมาเป็นพนักงานประจําของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553  ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานที่เป็นผู้
พิการเป็นพนักงานบริษัทฯ ทั้งสิน 23 คน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหลายส่วนงาน ทั้งในส่วนงานขาย ส่วน
งานลูกค้าสัมพันธ์และส่วนงานสนับสนุนอื่นตามความเหมาะสมและศักยภาพของพนักงานท่ีเป็นผู้พิการ โดยบริษัทฯมีพนักงานท่ีเป็นผู้
พิการปฎิบัติงานอยู่ทั้งที่สํานักงานใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด อีกทั้งบริษัทฯยังให้การสนับสนุนการประกวดร้องเพลงสําหรับ
ผู้พิการท่ัวประเทศพร้อมมอบกรรมธรรม์อุบัติเหตุเพื่อสร้างโอกาสและแรงดาลใจเพื่อเป็นกําลังใจต่อผู้พิการอีกด้วย 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ 

เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจในการ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ
ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนได้จัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม เช่น 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สวัสดิการเงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน การให้ทุนการศึกษา
บุตรของพนักงาน และตัวพนักงานเอง เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง 
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  (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามขอ้ปฏิบัติจริยธรรมธรุกิจที่กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด เอาใจ

ใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ท้ังในด้านคุณภาพและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ตามหน้าที่ตามกฎหมาย  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ในการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงผ่านสายด่วน 1737 โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าที่
โทรเข้ามาสอบถาม ติดตามงานและร้องเรียน ตลอดจนประสานงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด รวมถึงการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทําประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูล เพิ่มเติม
ได้รับข้อมูลไปอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการทําประกันภัย นอกจากนี้บริษัทฯมีการทําประกันวิชาชีพสําหรับพนักงาน 
เพื่อชดเชยแก่ลูกค้าที่เสียหายหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงานของพนักงานบริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าให้ยั่งยืน ในรูปแบบกิจกรรม CRM ผ่านโครงการ TQM Family club ภายใต้แนวคิด ใช้ชีวิตสุด 
Exclusive กิน ช้อป เที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิกเป็นประจําทุกเดือน ได้แก่ ไหว้พระสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 9 
วัด TQM ชวนลูกค้าร่วมทริปเที่ยววิถีไทยใน 3 รัชกาลบนเส้นทางสําคัญจากสมุทรสงครามสู่เพชรบุรี  เป็นต้น รวมทั้งสิทธิประโยชน์
พิเศษต่อลูกค้า ได้แก่ ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ ส่วนลดที่พักโรงแรม ตั๋วภาพยนตร์ และของสมนาคุณวันเกิดเป็นต้น 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการให้ความสําคัญกับการดูแล รักษาส่ิงแวดล้อม รวมถึง

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการทําลาย แต่จะป้องกันและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษา
ส่ิงแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตใต้สํานึกของพนักงานทุกบริษัทฯ ทุกท่าน และบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามมาตรฐาน 
กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานท่ีกํากับดูแล  

ทั้งนี้ สําหรับกิจกรรมภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ สําหรับภายใน
องค์กร บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเพื่อปลูกจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับขององค์กรในเรื่อง การลดการใช้กระดาษ ประกอบด้วย 
การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า (Re-used paper) ทบทวนการพิมพ์เอกสารเท่าที่มีความจําเป็นอย่างสม่ําเสมอ และจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Text and PDF File) ตลอดจนเพิ่มช่องอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งเอกสารต่างๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ และ
ลูกค้ากับบริษัท ได้แก่ ระบบเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน หรือ FTP (File Transfer Protocol) และ Electronics Mail เป็นต้น ส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ สําหรับกิจกรรมควบคุมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
บริษัทฯ ได้จัดทําระบบปิดเปิดระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศแบบตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่
จําเป็น  

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม 

รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ ทําร่วมกับลูกค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมที่มีคุณภาพ  

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้
มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทํางานทั้งในระดับภายในองค์กรและ
ระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและ
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มูลค่าเพิ่ม ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ท้ังนี้บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยจะมีการส่ือสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)  
บริษัทฯ มีความตั้งใจและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคลและ 

แบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่สังคม เนื่องจากการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทเกิดจากบุคคลากรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เข้มแข็ง โดยที่
ผ่านมาบริษัทได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้ 

ทีคิวเอ็มแจกประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้คนไทยกว่า 1,000,000 คน กับการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ฟรี 
ทีคิวเอ็ม ขานรับนโยบายของสํานักคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการสร้างเสริม

ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมฟรีต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี 2561 พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ไมโครอินชัวร์รันส์) ให้คนไทยทั่วประเทศจํานวนกว่า 1,000,000 คน คุ้มครองสูงสุด 
100,000 บาท คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่มาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทีคิวเอ็ม ฟรี และยังได้ร่วม
ขับเคล่ือนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ด้วยการร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
กับสํานักงาน คปภ. เชิญชวนประชาชนให้เตรียมความพร้อมของชีวิตและทรัพย์สินก่อนการเดินทาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดความเส่ียง
ในชุมชน การร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดเว็บไซต์ www.tqm.co.th ให้
ประชาชนทั่วไปมาสแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนรับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ไมโครอินชัวร์รันส์) ฟรี ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่อีกด้วย  

          
 
TQM จัดงานวันเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

TQM จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด "TQM Magic Day ปี 6 “เสกความสุข สร้างรอยยิ้มร่วมกับครอบครัว 
TQM โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมและซุ้มเกมต่างๆ มากมายให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของรางวัลกันอย่างจุใจ และอิ่มอร่อย
กับซุ้มอาหารคาวหวานท่ีเตรียมไว้อย่างเต็มที่ 

     
 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยฯ กับคปภ. 

ซึ่งได้เป็นตัวแทนในการมอบหมวกกันน็อคให้น้องๆ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมออกบูธนํา
เกมมาให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวันในวันเด็กปี 2561 
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TQM จัด "มหกรรมคนสร้างสุข ปี4" 
บริษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ร่วมกับพันธมิตร ประกันภัย และโรงพยาบาล

กรุงเทพพัทยาจัด "มหกรรมคนสร้างสุข ปี 4" ครั้งที่ 1 ด้วยคอนเซปต์ "สุขภาพกายดี สุขภาพรถเยี่ยม" 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวพัทยาและจังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับสิท ธิ
ประโยชน์ความรู้ต่างๆ จากการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเพื่อพัฒนาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร ทั้งนี้ ภายในงานได้เชิญนักแสดงหนุ่ม "ไมค์ ภัทรเดช" จากช่อง 7 มาร่วมสร้างสีสันโชว์ร้อง
เพลง และทํากิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมมงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
 
TQM ร่วมออกบูธใน 7 สีคอนเสิร์ต จ.อุดรฯ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงาน 7 สีคอนเสิร์ต 
ออนทัวร์ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์กรมธรรม์สงกรานต์อุ่นใจ ประกันภัย 10 บาท ให้แก่ประชาชนที่เข้า
ร่วมงานฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธาน ี

 
TQM เติมรอยย้ิมให้น้องๆ 

ทีมงานฝ่ายขายกิจการสาขา MB ภาคเหนือ และภาคกลาง จัดกิจกรรมสร้างความสัมพั นธ์
ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงาน และช่วยเหลือสังคมโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและส่ิงของ
เครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการและเล้ียงอาหาร
กลางวันแก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส 

 
บริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

บริษัทฯ นําโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ตามโครงการ "รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน" ต่อเนื่อง
มาเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งส้ิน 
จํานวน 4,680 คน ได้บริจาคโลหิตไปแล้วจํานวน 10,131,500 ซีซี และจะยังคงเดินหน้าบริจาคโลหิต
ตามโครงการน้ีต่อไป 

 
กิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณร่วมกับ คปภ 

คปภ.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และบริษัทฯ ร่วมจัดงาน “สงกรานต์เดินทาง
ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อมอบความห่วงใยให้กับประชาชน ซึ่งภายในงานได้มีการมอบ
หมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้
ให้บริการตรวจเช็ค เปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่อง และเปล่ียนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีก
ด้วยโดยมีบอย ปกรณ์ฉัตร บริรักษณ์ น้องวันใหม่ และ คุณแม่ ร่วมงานดังกล่าว ในบรรยากาศอบอุ่น  

 
ทีคิวเอ็มสนับสนุนทุนการศึกษา 

 มอบวุฒิบัตรสําเร็จการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมอบทุนการศึกษารวม 100,000 บาท 
แก่นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 12 คน ที่เข้าร่วมในโครงการ "The 
Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม พร้อมทั้งอาจารย์และผู้บริหาร TQM เข้าร่วม  

 



       แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

88 

 

ทีคิวเอ็ม มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ข้าราชการต ารวจ  
 มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแก่เจา้หน้าที่สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย และสถานีตํารวจ

นครบาลโคกคราม จํานวนทั้งหมด 434 นาย เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนาย โดยมีผู้บริหารของทีคิวเอ็มเข้าร่วม ณ ทีคิวเอ็ม สํานักงานใหญ่  

 
กิจกรรมด าน้ าปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร 

จัดกิจกรรมดําน้ําปลูกปะการัง โดยร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ จํานวน 60 คู่ที่ได้รับคัดเลือกจาก
กิจกรรม TQM Family Trip ช่วยกันปลูกปะการัง โดยเป็นการปลูกแบบไม่ใช้น็อต โดยใช้เคี้ยวของหลอด
ท่อ PVC โดยได้รับความร่วมมือจากค่ายวิทยาสตร์ทางทะเล แสมสาร  ในการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกปะการัง และวิธีการดําน้ําเบื้องต้น หลังจากนั้นก็จะฝึก Snorkel จะไปดูแปลงปะการัง
กันที่ปลูกเอาไว้เมื่อ 4-5 ปีท่ีแล้ว โครงการปลูกปะการังนี้เขาตั้งเป้าปลูก 8 หมื่นต้น ก็ปลูกไปแล้ว 5 หมื่นต้น ทางบริษัทฯ ก็เป็นอีกส่วน
หน่ึงของการมาร่วมกับลูกค้าครั้งนี้เพื่อมาปลูกอีกประมาณ 100 กิ่ง 

 
ทีคิวเอ็ม ชวนลูกค้าท าเต้านมเทียมในทริปเกาะเกร็ด 
 พาลูกค้าท่องเที่ยวฟรีทุกเดือน โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทีคิวเอ็มได้ชวนลูกค้า 59 คู่ 
ท่องเที่ยวไหว้พระ 3 วัดที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสนุกกับกิจกรรม การช้
อป ชิม ชิวล์ และยังได้ร่วมกันทําเต้านมเทียมจํานวน 124 เต้า เนื่องในเดือนมะเร็งสากลเพื่อไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป 
 
ทีคิวเอ็ม สนับสนุนการจัดการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนปีที่ 15 

สนับสนุนการจัดการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคมปีที่ 
15 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการของหน่วยงานทั้งในวงการประกันภัย ธนาคาร และ
สถาบันการเงิน ส่ือมวลชน และธุรกิจอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับโรงเรียน 3 โรงเรียน 
และชุมชน มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 200 คน จัดโดยนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวร์รันส์ ณ โรงเรียน
วัดดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี โดยทีคิวเอ็มได้มอบทุนการศึกษาจํานวนเงิน 20,000 บาท 
 
TQM ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของบริษัทลูกค้า 

บริษัท ทิคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี 2561 ของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายสําคัญ โดยจัดให้มีของที่ระลึกและอาหาร
ว่างสําหรับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพในครั้งนี้  

  
TQM สนับสนุนประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส ของ คปภ. 

TQM ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ด้วยประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 
บาทพลัส ออกโดยสํานักงานคณะกรรมกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ง
ประกันภัย 7 บาท จะให้ความคุ้มครอง 3 กรณีคือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสีย
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครอง 100 ,000 บาท กรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากการฆาตรกรรม จะได้รับความคุ้มครอง 50 ,000 บาท 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวัน
เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จํานวน 5,000 บาท ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส นอกจากจะให้ความคุ้มครองเหมือนกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทแล้ว ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงไมเกิน 5,000 บาท 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สําคัญที่จะต้อง
ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลา
ที่เหมาะสม 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่ในการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทําการประเมินความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง
จุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายในท่ีตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท 
ชญตร์ จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัท ชญตร์ จํากัด ได้มอบหมายให้นายฐิติวัชร 
สุพรรณพงศ์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการทํางาน การศึกษา และการฝึกอบรมของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

ทั้งนี้ ตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการ
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

จากการพิจารณาประวัติการทํางานและประวัติการศึกษาของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่านายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทํางาน 

จากรายงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในท่ี ส.ต. 3/2561 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระบบสายงานบริหารพัสดุและ
จัดซื้อสรปุรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
1) เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าระบบงานจัดซื้อ 

จัดจ้าง มีการปฏิบัติตามขั้นตอน (Procedure) ที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ และมีการลงนามอนุมัติใน
เอกสารตามขั้นตอนต่างๆ จากผู้มีอํานาจอย่างครบถ้ วน ตามแนวทางหลักการควบคุมภายในที่ดี ของ COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

2) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตสํานักงานใหญ่ครั้งที่ 4 สําหรับระบบสายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อ 
รวมทั้งทําความเข้าใจ และติดตามความคืบหน้าสําหรับการนําระบบงานขอซื้อและส่ังซื้อ (eProcurement) มาใช้ใน
ขั้นตอนการขออนุมัติใบส่ังซื้อ (PR) และใบขอซื้อ (PO) 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทีคิวเอม็ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกัด  

 บริษัท ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด 

 บริษัท แคสแมท จํากัด 
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ผลการตรวจสอบ 
พบว่าระบบควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยรวมยังคงมีความเพียงพอ และปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 

และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งในเรื่องการลงนามอนุมัติในเอกสารตามขั้นตอนจากผู้มีอํานาจอนุมัติอย่างครบถ้วน  ตาม
แนวทางหลักการควบคุมภายในท่ีดี ของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) แล้ว 

โดยมติในท่ีประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบและขอให้
บริษัท ชญตร์ จํากัด ดําเนินการตรวจสอบตามแผนท่ีได้นําเสนอไว้ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

14.1  รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 การให้เช่าพื้นที่อาคารส านกังาน 

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธนัวาคม 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท บริลเล่ียนท์ 
เซอร์เวย์ จาํกัด 
(“บริลเล่ียนท์ เซอร์
เวย”์) 

TQM Broker ให้เชา่พื้นที่
อาคารสํานักงานแก่บริล
เล่ียนท์ เซอร์เวย ์
(1) รายได้คา่เช่า 
- รายได้คา่เช่า 
- รายได้คา่เช่าค้างรับ 
 (2) เงินประกันการเช่า
อาคาร 
- เงินประกันรับ 
- เงินประกันค้างรับ 

 
 
 
 

0.07 
0.07 

 
 

0.15 
0.15 

 
 
 
 

0.10 
- 
 
 

- 
- 

คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบการยกเลิกการ
เช่าช่วงอาคาร โดย TQM 
Broker ได้รับชําระค่าเชา่
และจ่ายคืนเงินประกัน
การเช่าอาคารครบถ้วน
แล้วทั้งจาํนวน 

 

 
 การให้บริการและให้ค าปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากร  

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท บริลเล่ียนท์ 
เซอร์เวย์ จาํกัด 
(“บริลเล่ียนท์ เซอร์
เวย”์) 

TQM Broker ให้บริการและ
ให้คําปรึกษางานด้านบัญชี
และภาษีอากรกับบริล
เล่ียนท์ เซอร์เวย ์
- รายได้คา่บริการ 
- รายได้คา่บริการค้างรับ 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

0.60 
- 

คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบที่บริษัทฯ ไม่มี
นโยบายให้บริการและให้
คําปรึกษางานดา้นบัญชี 
ภาษีอากรและกฏหมาย
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต  บริษัท อีเทอนอล 

โกรท คอร์ปอเรชั่น 
จํากดั (“อีเทอนอล 
โกรท”) 

TQM Broker ให้บริการและ
ให้คําปรึกษางานด้านบัญชี
และภาษีอากรกับอีเทอนอล 
โกรท 
- รายได้คา่บริการ                   
- รายได้ค่าบริการค้างรับ 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

0.06 
- 

 บริษัท ที คิว อาร์ 
จํากดั (“ที คิว อาร”์) 

TQM Broker ให้บริการและ
ให้คําปรึกษางานด้านบัญชี
และภาษีอากรกับที คิว อาร ์
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บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- รายได้คา่บริการ 
- รายได้คา่บริการค้างรับ 

0.24 
- 

0.12 
- 

 บริษัท ดาราเดลี่ 
จํากดั (“ดาราเดลี”่) 

TQM Broker ให้บริการและ
ให้คําปรึกษางานด้านบัญชี
และภาษีอากรกับดาราเดลี ่
- รายได้คา่บริการ 
- ลูกหนี้อื่น 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

0.09 
- 

 บริษัท ดาราเดลี ่
ช้อปปิ้ง จาํกัด 
(“ดาราเดลี่ ช้อป
ปิง้”) 

TQM Broker ให้บริการและ
ให้คําปรึกษางานด้านบัญชี
และภาษีอากรกับดาราเดลี ่
ช้อปปิ้ง 
- รายได้คา่บริการ 
- รายได้คา่บริการค้างรับ 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

0.06 
- 

 
 การเช่าอาคารส านกังาน 

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท อีเทอนอล 
โกรท คอร์ปอเรชั่น 
จํากดั (“อีเทอนอล 
โกรท”) 

TQM Broker เช่าอาคาร
สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขา จากอเีท
อนอล โกรท 
(1) ค่าเชา่และค่าบริการ 
- ค่าเชา่และค่าบริการ 
- ค่าเชา่และค่าบริการคา้ง
จ่าย 
(2) เงินประกันการเชา่
อาคาร 
- เงินประกันความเสียหาย
จากการเช่าอาคาร 
(3) ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าสาธารณูปโภค  
- ค่าสาธารณูปโภคคา้งจา่ย 
 

 
 
 
 
 

59.07 
- 
 
 
 

38.25 
 

 
16.80 
1.33 

 
 
 
 
 

74.08 
- 
 
 
 

17.91 
 

 
16.45 
1.17 

การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น
สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขา ในอัตรา
ค่าเช่าที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับราคา
ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระ เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมี
ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล 
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บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท อีเทอนอล 
โกรท คอร์ปอเรชั่น 
จํากดั (“อีเทอนอล 
โกรท”) 

TQM Life เช่าอาคาร
สํานักงานใหญจ่ากอเีทอ 
นอล โกรท 
(1) ค่าเชา่และค่าบริการ 
- ค่าเชา่และค่าบริการ 
- ค่าเชา่และค่าบริการคา้ง
จ่าย 
(2) เงินประกันการเชา่
อาคาร 
- เงินประกันความเสียหาย
จากการเช่าอาคาร 
(3) ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าสาธารณูปโภค  
- ค่าสาธารณูปโภคคา้งจา่ย 

 
 
 
 

1.49 
- 
 
 

 
1.28 

 
 

- 
- 

 
 
 
 

2.48 
- 
 
 
 

0.58 
 
 

0.41 
0.04 

การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น
สํานักงานของบรษิัท ใน
อัตราคา่เช่าที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับราคา
ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระ เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมี
ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล 

 บริษัท อีเทอนอล 
โกรท คอร์ปอเรชั่น 
จํากดั (“อีเทอนอล 
โกรท”) 

Casmatt เช่าอาคาร
สํานักงานใหญจ่าก 
อีเทอนอล โกรท 
(1) ค่าเชา่และค่าบริการ 
- ค่าเชา่และค่าบริการ 
- ค่าเชา่และค่าบริการคา้ง
จ่าย 
(2) เงินประกันการเชา่
อาคาร 
- เงินประกันความเสียหาย
จากการเช่าอาคาร 
(3) ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าสาธารณูปโภค  
- ค่าสาธารณูปโภคคา้งจา่ย 

 
 
 
 

0.78 
- 
 

 
 

1.17 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

2.34 
- 
 
 
 

0.59 
 
 

0.37 
0.04 

การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น
สํานักงานของบรษิัท ใน
อัตราคา่เช่าที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับราคา
ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระ เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมี
ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล 
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 การจ่ายค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท ดาราเดลี่ 
จํากดั (“ดาราเดลี”่) 

1) บริษัทฯ และ TQM 
Broker จ่ายคา่โฆษณา
ให้แก่ดาราเดลี ่
 
บริษัทฯ 
- ค่าโฆษณา 
- ค่าโฆษณาคา้งจ่าย 
 
TQM Broker 
- ค่าโฆษณา 
- ค่าโฆษณาคา้งจ่าย 
 

 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

6.47 
4.53 

 
 
 
 
 

0.19 
- 
 
 

11.00 
0.84 

การซื้อส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และการ
ผลิตสื่อเป็นรายการ
ส่งเสริมการขายทีม่ีราคา
ใกล้เคยีงกับราคาตลาด
หรือมีอัตรากาํไรส่วนต่างที่
สามารถเทียบเคียงได้กับ
อัตราตลาดทั่วไป และมี
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป เป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่เป็นประโยชนต์่อ
บริษัทฯ มีความจําเป็น
และสมเหตุสมผล  

  2) TQM Broker และ TQM 
Life จ่ายคา่กิจกรรมส่งเสริม
การขายภายในประเทศ
ให้แก่ดาราเดลี ่
 
TQM Broker 
- ค่ากจิกรรมสง่เสริมการ
ขายภายในประเทศ 
- ค่ากจิกรรมสง่เสริมการ
ขายภายในประเทศคา้งจ่าย 
 
TQM Life 
- ค่ากจิกรรมสง่เสริมการ
ขายภายในประเทศ 
- ค่ากจิกรรมสง่เสริมการ
ขายภายในประเทศคา้งจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 

12.38 
 

5.35 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

12.06 
 

3.93 
 
 
 

1.14 
 

- 
 

การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายเป็นรายการท่ี
ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต 
ซึ่งบริษัทฯ การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
และเงื่อนไขที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับราคา
ตลาด หรือมีอัตรากาํไร
ส่วนต่างที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับอัตรา
ตลาดทั่วไป  

 บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ 
จํากดั (“ดาราเดล่ี
ทัวร”์) 

TQM Broker จ่าค่าจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
และค่าใช้จา่ยในการ

 
 
 

 
 
 

การจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
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บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เดินทางตา่งประเทศ ให้แก่
ดาราเดลี่ทัวร ์
- ค่าจัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ขายและคา่ใช้จา่ยในการ
เดินทางตา่งประเทศ 
- ค่าจดักจิกรรมส่งเสริมการ
ขายและคา่ใช้จา่ยในการ
เดินทางตา่งประเทศคา้ง
จ่าย 

 
 

28.03 
 
 

8.59 

 
 

0.91 
 
 

- 

ความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
และเงื่อนไขที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับราคา
ตลาด หรือมีอัตรากาํไร
ส่วนต่างที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับอัตรา
ตลาดทั่วไป 

 มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

TQM Broker จ่ายคา่
สนับสนุนการจัดกจิกรรม 
ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ค่าสนับสนุนการจัด
กิจกรรม 
-ค่าสนับสนุนการจัด
กิจกรรมค้างจา่ย 
 

 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

0.10 
 
 

- 

การสนับสนุนการกจิกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ 
และตอบแทนสังคมเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
และเงื่อนไขที่สามารถ
เทียบเคยีงไดก้ับราคา
ตลาด  

 
 รายการตรวจสอบอุบัตเิหตุรถยนต ์

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท บริลเล่ียนท์ 
เซอร์เวย์ จาํกัด 
(“บริลเล่ียนท์ เซอร์
เวย”์) 

TQM Broker จ่ายคา่คา่
ตรวจสอบอุบัตเิหตใุห้แก ่
บริลเล่ียนท์ เซอร์เวย ์
- ค่าตรวจสอบอุบัตเิหต ุ
- ค่าตรวจสอบอุบัตเิหตุคา้ง
จ่าย 

 
 
 

6.96 
2.31 

 

 
 
 

1.85 
0.15 

การตรวจสอบอุบัติ เหตุ
ให้กับลูกค้าเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
ค ว า ม จํ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
และเงื่ อนไขที่ สามารถ
เทียบเ คียง ได้ กับราค า
ตลาด  

 
 
 
 



       แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

96 

 

 การให้บริการดูแลและรักษาอปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์  

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท บริลเล่ียนท์ 
เซอร์เวย์ จาํกัด 
(“บริลเล่ียนท์ เซอร์
เวย”์) 

Casmatt ให้บริการดูแล
และรักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ใหก้ับบริล
เล่ียนท์ เซอร์เวย ์
- รายได้คา่บริการ 
- รายได้คา่บริการค้างรับ 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

0.12 
- 

การให้บริการดูแลและ
รักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่
ทําให้กลุ่มบรษิัทฯเสีย
ผลประโยชน์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขเป็นไปตามที่
ระบุในสัญญา 

 บริษัท ดาราเดลี่              
ช้อปปิ้ง จาํกัด 
(“ดาราเดลี่ ช้อป
ปิ้ง”) 

Casmatt ให้บริการดูแล
และรักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ใหก้ับดาราเดลี่ 
ช้อปปิ้ง 
- รายได้คา่บริการ 
- รายได้คา่บริการค้างรับ 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

0.06 
- 

 
รายได้จากการขายประกันใหก้ับผู้บริหารมีสัดสว่นที่ไม่มีนัยส าคัญ 
 

 รายการซื้อสินคา้  

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย: บาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บริษัท ดาราเดลี่              
ช้อปปิ้ง จาํกัด 
(“ดาราเดลี่ ช้อป
ปิ้ง”) 

TQM Broker ซื้อสินค้าจาก
ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง 
- ค่าของขวัญและของ

รางวัล 
- เจ้าหน้ีอื่น 

 
 

44,512 
 

44,512 
 

 
 

52,899 
 

- 

รายการซื้อสินค้าดังกล่าว
เป็นรายการค้าที่มีความ
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าทั่วไป  

 
 ค่าฝกึอบรมบุคลากรของบริษทัฯ  

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

TQM Broker จ่ายคา่
ฝึกอบรมแก่มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 
- ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 

 
 
 

- 

 
 
 

0.14 

ค่าฝึกอบรมบุคลากรเป็น
ร า ย ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
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บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รอบปีสิ้นสดุ 
31 ธันวาคม 2561 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
ค้างจ่าย 

- - 

 
14.2  นโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัตินโยบายการเข้าทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะดําเนินการตาม
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ 
ประกาศ คําส่ัง หรือข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน  

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี โดยจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
รายงานประจําปีของบริษัทฯ 
 
14.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

มาตรการการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ และ
ความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม โดยมีการ
เปรียบเทียบกับราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ  ของรายการ หากกระทํากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ 

ในกรณีท่ีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็น
รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทําเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน 
และมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและ
เงื่อนไข ดังนี้ 

 
1. เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป 
2. เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 
3. เป็นธุรกรรมที่มีราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกัน

ให้กับบุคคลทั่วไป 
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4. เป็นธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่านั้น แต่สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีลักษณะและราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจนใน
ตลาด และมีผู้ซื้อผู้ขายหลายราย โดยมีราคา เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นไม่แตกต่างกัน 

บริษัทฯ กําหนดแนวทางการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันทีเ่ป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ผู้อนุมัติมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้
ความเห็นและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ ซึ่งกําหนดให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรม
ดังกล่าวได้ภายใต้แนวทางการดําเนินการและวงเงินที่กําหนดไว้ โดยการอนุมัติการทํารายการให้เป็นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการ 
(Delegation of Authority หรือ DOA) ซึ่งกําหนดให้ฝ่ายงานต้นเรื่องเป็นผู้นําเสนอเหตุผลความจําเป็น ของการทํารายการ และการ
เปรียบเทียบราคาตลาดหรือเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้กรอบการดําเนินการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด กล่าวคือ หากเป็น
รายการระหว่างกันที่มกีารทําสัญญาชดัเจน ระบุราคาและเงื่อนไขเทียบเท่ากบัเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
สัญญาได้ตลอดอายุของสัญญา เช่น การทําสัญญาเช่าเทียบเท่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น หรือหากเป็นรายการ
ระหว่างกันที่ต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติซื้อหรือทําการส่ังซื้อ เช่น การซื้อสินค้า การจัดกิจกรรม การซื้อโฆษณา เป็นต้น ให้ฝ่ายจัดการ
ทําการเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการค้า โดยต้องมีข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขทั่วไปที่ไม่แตกต่างใน
สาระสําคัญ และหากเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามจริง และมีอัตราค่าบริการท่ีชัดเจนเทียบเท่าค่าบริการท่ีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคล
ทั่วไป โดยให้จัดทําและนําเสนออนุมัติตามลําดับขั้นตามการบริหารของหน่วยงานนั้นๆ ตามคู่มืออํานาจดําเนินการ และจัดให้มีการ
สอบทานรายการและลงนามในขั้นตอนสุดท้ายโดยผู้บริหารที่มีตําแหน่งตั้ งแต่ระดับ EVP ขึ้นไปที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือผู้กระทําการ
แทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้บริหารท่ีไม่มีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนการทํารายการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทําและนําเสนอประมาณการวงเงินการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันของแต่ละรายเป็นรายปี และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องเปล่ียนประเภทหรือวงเงินของ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันประจําปีตามที่ได้ขออนุมัติในหลักการไว้ ฝ่ายจัดการจะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้ประธานบริหารบัญชีการเงินเป็นผู้ติดตามการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส และกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน ทําการสอบทาน
การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี ท้ังนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท พบว่ามีการดําเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกัน
ดําเนินการเพื่อหาทางแก้ไข 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมประเภทอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่กําหนดไว้ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอน
ของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่เป็นการทํารายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

ผู้ลงทุนควรพิจารณางบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารฉบับนี้ ตามล าดับ เพื่อประกอบค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และผู้ลงทุน
ควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงินดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์การจัดท างบการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่ รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน และนโยบายการบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา เว้นแต่จะระบุไว้
เป็นอย่างอื่น  

13.1  สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 
 

ประจ างวด ผู้สอบบัญช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

ปี 2558 คุณอิทธิกร โสตถิกรกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
10078 จาก บริษัท เอ็ม แอนด์ บี ออดิท 
จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบ
การเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผล
การด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

ปี 2559 คุณสุเมธ เจริญรุ่งทรัพย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6696 

จาก บริษัท ส านักงาน เอ็กซ์เพิร์ท ออดิท 
จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบ
การเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

ปี 2560 คุณรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659   
จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบ
การเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน 

ปี 2561 คุณรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659   
จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบ
การเงินแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงนิรวมส าหรับปี 2559 – 2561  
 จากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ สามารถสรุปข้อมูลท่ีใช้วเิคราะห์ผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2560   2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 295.1 15.8 539.5 28.3 848.3  22.2 
เงินฝากธนาคารท่ีมขี้อจ ากัดในการใช ้ 413.7 22.1       510.5 26.8       682.5  17.8 
เงินลงทุนชั่วคราว 25.5 1.4 5.2 0.3 1,120.1  29.3 
รายได้ค่าบรกิารค้างรับและลูกหน้ีอื่น 551.9 29.5  508.3 26.6 598.3  15.6 
เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 341.3 18.2             -                -                -    -    
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 63.8 3.4 51.3 2.7 37.4 1.0 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,691.3 90.4 1,614.8 84.7 3,286.6 85.9 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมขี้อจ ากัดในการใช ้ - - - - 100.0 2.6 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 5.1 0.3 3.0 0.2 1.0 0.0 
เงินลงทุนระยะยาว             -    -    85.1 4.5 289.6 7.6 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย             -    -    - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม             -    -    1.2 0.1 0.6 0.0 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น             - - - - - - 
อาคารและอุปกรณ์  116.1 6.2 125.0 6.5 92.3  2.4 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  14.3 0.8  10.6 0.5 9.2  0.2 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 8.4 0.4  12.4 0.6 14.1  0.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 35.5 1.9 54.3 2.9 31.5  0.8 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.4 9.6 291.7 15.3 538.3 14.1 
รวมสินทรัพย์ 1,870.7 100.0 1,906.5 100.0 3,824.9 100.0 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหน้ีอื่น 1,112.8 59.5 1,089.4  57.1  1,170.8  30.6 
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 339.1 18.1 363.0  19.1  385.1 10.1 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3.5 0.2 - -    -    20.9   0.5    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
- 

 
- 

                    
-    

                    
-    

 
-    

               -    

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - - 6.2  0.3  10.5  0.3 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 37.6 2.0 19.7  1.0  34.3  0.9 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,493.0 79.8 1,478.3  77.5  1,621.6  42.4 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 42.0 2.3 51.7 2.7 58.1 1.5 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 42.0 2.3 51.7 2.7 58.1 1.5 
รวมหน้ีสิน 1,535.0 82.1 1,530.0 80.2 1,679.6 43.9 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2560   2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน  225.0  12.0  225.0  11.8 300.0  7.8 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 225.0  12.0  225.0  11.8 300.0 7.8 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -  - - - 1,606.8 42.0 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
ก าไรสะสม 

67.9  3.6  67.9 3.6 67.9 1.8 

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22.5  1.2  22.5 1.2 30.0 0.8 
ยังไม่ได้จัดสรร 20.3  1.1  61.1 3.2 140.6 3.7 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 335.7 17.9 376.5 19.8 2,145.2 56.1 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบรษิัทย่อย - - - - 0.0 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 335.7 17.9 376.5 19.8 2,145.2 56.1 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,870.7 100.0  1,906.5 100.0 3,824.9 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายได้ค่าบริการ 2,190.9 98.5 2,257.8 99.0 2,501.1 99.1 
   รายได้ค่านายหน้า 1,374.8  61.8  1,391.3  61.1  1,515.6  60.0  
   รายได้ค่าบริการอื่น 816.1  36.7  866.5  37.9  985.5  39.0  
รายได้อื่น             
   เงินปันผลรับ - - -    -    -    -    
   ดอกเบี้ยรับ 20.8  0.9  17.8  0.8  18.5  0.7  
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 8.9  0.4  -  -    -  -    
   อื่นๆ 5.4  0.2  6.1  0.2  5.4  0.2  
รวมรายได้ 2,226.0 100.0  2,281.7  100.0  2,525.0  100.0  
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนและค่าใช้จา่ยการให้บริการ (1,190.3) (53.5) (1,172.2) (51.4) (1,287.4) (51.0) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (805.9) (36.2) (775.2) (34.0) (736.4) (29.2) 
รวมค่าใช้จ่าย (1,996.2) (89.7) (1,947.4) (85.4) (2,023.8) (80.1) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

229.8 10.3 334.3 14.6 501.3 19.9 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - (0.6) (0) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 229.8 10.3 334.3 14.6 500.7 19.8 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (51.6) (2.3) (66.0) (2.9) (96.4) (3.8) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 178.2 8.0 268.3 11.7 404.3 16.0 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด:       
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (0.1)  (3.2)  -  
ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.0  0.6  -  
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิ
จากภาษีเงินได ้

(0.1)  (2.5)  -  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (0.1)  (2.5)  -  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 178.1  265.8  404.3  
การแบ่งปันก าไร       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 38.3  268.3  404.3  
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 139.9  -  0  
ก าไรส าหรับงวด 178.2  268.3  404.3  
การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 38.2  265.8  404.3  
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 139.9  -  0  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 178.1  265.8  404.3  

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ * 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ปรับปรุง) *  (บาทต่อหุ้น) 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ปรับปรุง) *  (หุ้น) 

 
 

0.75 
51,075,200 

  
 

1.19 
225,000,000 

  
 

1.77 
228,082,192 

 

หมายเหตุ : * ปรับปรุงใหม่มูลคา่ทีต่ราไว้ตอ่หุน้ของบริษัทฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0  บาท โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้มี
มติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ตอ่หุ้นของบริษัทฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท 
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งบกระแสเงินสด   

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 334.2 500.7 
รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน: 

  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 49.6 49.8 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (กลับรายการ) -ลูกหน้ีค่าเบี้ยประกันภัย 6.2 4.2 
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 4.0 (2.2) 
ตัดหน้ีสูญ - ลูกหน้ีค่าเบี้ยประกันภัย - 0.3 
ตัดหน้ีสูญ – รายได้ค้างรับ 0.3 - 
ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีอื่น - 0.7 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6.6 8.3 
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ ์ (0.5) (0.5) 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ ์ 4.5 0.2 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษเีงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1.3 0.0 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพยเ์พื่อค้า - (0.1) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทอื่น - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 0.6 
ตัดจ าหน่ายส่วนเพิ่มเงินลงทุนระยะยาว 0.1 - 
ดอกเบี้ยรับ (17.8) (18.5) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 388.6 543.6 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
เงินฝากธนาคารท่ีมขี้อจ ากัดในการใช ้ (96.8) (272.0) 
รายได้ค่าบรกิารค้างรับและลูกหน้ีอื่น 34.4 (87.8) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (17.4) 7.1 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (18.9) 22.9 

หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
เจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหน้ีอื่น (28.8) 76.6 
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 23.9 22.1 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (18.0) 14.6 
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - (2.0) 

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 267.0 325.1 
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 30.8 - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (75.0) (78.6) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 222.8 246.5 
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งบกระแสเงินสด   

งบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 
ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 20.3 (1,114.8) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน (เพิม่ขึ้น) ลดลง 2.1 2.0 
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น (85.2) (206.8) 
เงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 341.3 - 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย - - 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบรษิัทร่วม (1.2) - 
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ ์ (50.9) (20.7) 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน (3.1) (4.3) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 0.6 0.6 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอืน่ - - 
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรบั 22.7 19.9 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 246.6 (1,324.0) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเชา่ทางการเงนิ - - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 1,725.0 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น - (21.3) 
บริษัทย่อยจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทย่อย - (0.0) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (225.0) (317.3) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (225.0) 1,386.4 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 244.4 308.9 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอืต้นงวด 295.1 539.5 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 539.5 848.3 
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม   

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน   
 เจ้าหน้ีค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 6.0 (8.9) 
 เจ้าหน้ีค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น - 21.9 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ (Key Financial Ratio) 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  
   

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.1 1.1 2.0 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.6 0.7 0.9 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.2 0.1 0.2 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 9.9 9.3 9.3 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 36.4 38.9 38.6 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 9.1 6.7 7.9 
ระยะเวลาช าระหน้ี วัน 39.6 53.5 45.7 
Cash cycle วัน (3.2) (14.6) (7.1) 
      
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 45.7 48.1 48.5 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 10.2 14.5 19.8 
อัตราก าไรอื่น ร้อยละ 1.6 1.0 0.9 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 141.0 71.8 51.7 
อัตราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 8.0 11.8 16.0 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 48.0 75.3 32.1 
      
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 9.2 14.2 14.1 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 198.3 258.0 412.5 
อัตราการหมุนของสินทรพัย์ เท่า 1.1 1.2 0.9 

 
    

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 4.6 4.1 0.8 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย * เท่า N/A N/A N/A 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 0.4 0.8 0.7 
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 229.6 83.9 78.5 

หมายเหตุ : * กลุ่มบรษิัทฯ ไม่มเีงินกู้ยมื 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝา่ยจัดการ 
 

การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  

รายได้  
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ตามประเภทธุรกิจ  ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

กลุ่มธุรกิจ 
 

ด าเนนิ 
การโดย 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รายได้จากการเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย 

TQM Broker 2,111.5 94.9 2,201.1 96.5 2,434.7 96.4 

 รายได้ค่านายหน้า  1,303.0  58.6 1,336.8  58.6 1,454.4  57.6 

 รายได้ค่าบริการอื่น  808.5 36.3 864.3 37.9 980.3 38.8 
2. รายได้จากการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิต 

TQM Life 80.6 3.6 56.7 2.5 66.4 2.6 

 รายได้ค่านายหน้า  71.8 3.2 54.5 2.4 61.2 2.4 

 รายได้ค่าบริการอื่น  8.8 0.4 2.2 0.1 5.2 0.2 

รวมรายได้ค่าบริการ  2,192.1 98.5 2,257.8 99.0 2,501.1 99.0 

รายได้อื่น  33.9 1.5 23.9 1.0 23.9 1.0 
รวม  2,226.0 100.0 2,281.7 100.0 2,525.0 100.0 

 
รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต 

รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และรายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น  
รายได้จากการให้บริการและให้ค าปรึกษา เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น โดยรายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และรายได้
จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้า (Commission) และรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯ 
ได้รับจากบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้รายได้ค่าบริการอื่นมีทั้งที่เป็นจ านวน และเป็นอัตราส่วนที่ก าหนดจากเบี้ย
ประกันที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถขายต่อลูกค้าได้ เช่น ค่าบริการ การด าเนินการจัดพิมพ์กรมธรรม์ และจัดส่งกรมธรรม์ ค่าด าเนินการ
ติดต่อประสานงานให้กับลูกค้าที่ประสบภัย หรือค่าบริการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้ค่าบริการอื่นเป็นบริการเสริมที่มีลักษณะ
งานท่ีนอกเหนือจากส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการชี้ช่องหรือชักชวนให้เข้าท าสัญญาประกันภัยที่บริษัทฯ ได้ให้บริการกับลูกค้าและคู่ค้าที่
เป็นบริษัทประกันภัยจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตการให้บริการ ความสัมพันธ์อันดี และการเจรจาต่อรอง ซึ่งรายได้ค่าบริการดังกล่าวไม่ได้
อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานราชการ โดยรายได้ค่าบริการอื่นที่เป็นจ านวนจะมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับ
บริษัทประกันภัย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,226 ล้านบาท 2,281.70 ล้าน
บาท และ 2,525 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 55.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 2.5 ในปี 2560 และคิดเป็น
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รายได้เพิ่มขึ้น 243.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 10.7 ในปี 2561 โดยรายได้กว่าร้อยละ 96.4 ของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

 
 

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการขายประกันวินาศภัยทั้งส้ิน 2 รูปแบบ โดยรายได้หลักจากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยมาจากค่า
นายหน้า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.6 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ค่าบริการอื่น มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.8 ของรายได้
รวม โดย TQM Broker จะได้รับค่านายหน้าประกันวินาศภัย จากการเป็นนายหน้าจากบริษัทประกันวินาศภัยในอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่าง TQM Broker  และ บริษัทประกันวินาศภัย โดยส าหรับกลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) มีอัตราไม่เกินร้อยละ 12.0 ของเบี้ย
ประกันภัย ส าหรับกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. และอัตราไม่เกินร้อยละ 18.0 ของเบี้ยประกันภัยส าหรับกลุ่มประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ โดยอัตราดังกล่าวเป็นไปตามอัตราสูงสุดตามประกาศส านักงาน คปภ. โดยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเท่ากับ 2,111.5 ล้านบาท 2,201.1ล้านบาท และ 
2,434.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.9 ร้อยละ 96.5 และร้อยละ 96.4 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามล าดับ โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของทั้งรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตของมูลค่าเบี้ยสุทธิจาก
การขายประกันวินาศภัยให้ลูกค้า  โดยสาเหตุหลักมาจากจ านวนกรมธรรม์ที่ขายได้เพิ่มขึ้น ท าให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับค่านายหน้าประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้น จากมูลค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นตามจ านวนกรมธรรม์ โดยเฉพาะการขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อัน
เนื่องมาจากการขยายช่องทางการขายไปยังสาขาในต่างจังหวัดให้มีความครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น การท าโฆษณาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบกับการเพิ่มช่องทางการช าระเงินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า  

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นจาก 2,201.1 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 2,434.7 
ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 10.6 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่น โดยเฉพาะ
รายได้ค่าบริการอื่นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 116 ล้านบาท จาก 864.3 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 980.3 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นอัตรา
เติบโตร้อยละ 13.4 ตามการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเบี้ยจากการขายกรมธรรม์กลุ่มประกันวินาศภัย  โดยหากพิจารณารายได้จากการเป็น
นายหน้าประกันวินาศภัยตามรูปแบบของประกันจะพบว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่านายหน้า และค่าบริการอื่นจากการขาย
กรมธรรม์กลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) ภาคสมัครใจเป็นหลัก  

 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต  
 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตผ่าน TQM Life ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ซึ่ง
สามารถด าเนินการขายประกันชีวิตประเภทต่างๆ ได้ทั้งนี้ TQM Life จ าหน่ายประกันชีวิตทั้งส้ิน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) ประกันชีวิต
ประเภทรายบุคคล และ (2) ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม โดย TQM Life จะได้รับอัตราค่านายหน้าในอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่าง TQM 
Life และบริษัทประกันชีวิต ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของเบี้ยประกันชีวิตในปีแรกซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุด ทั้งนี้ อัตราค่านายหน้าประกัน
ชีวิตจะลดลงตามจ านวนปีที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราค่านายหน้าประกันชีวิตดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ คปภ .ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตเท่ากับ 80.6 ล้านบาท 56.7 ล้านบาท และ 66.4 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.6 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2560 รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิตลดลงจาก 80.6 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 56.7 ล้านบาทในปี 2560 
คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 29.7 เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าบริการอื่นที่ลดลง โดยรายได้ค่านายหน้าลดลงจาก 71.8 ใน
ปี 2559 เป็น 54.5 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 24.1 ส่วนรายได้ค่าบริการอื่นลดลงจาก 8.8 ล้านบาท ในปี 2559 
เป็น 2.2 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 75.0 เนื่องจากรายได้ค่านายหน้า และค่าบริการอื่นจากการขายกรมธรรม์ของ
กลุ่มประกันชีวิตประเภทรายบุคคล ที่ลดลงเป็นหลัก จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายบุคคลราย
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ใหม่เท่าปีก่อนหน้าเพื่อชดเชยการลดลงของรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราส่วนค่านายหน้าต่อเบี้ยประกันสุทธิจากการขายประกันชีวิต
ประเภทรายบุคคลกรมธรรม์ปีแรกเพิ่มขึ้นในปี 2560 อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับอัตราค่านายหน้าจากการ
ขายประกันชีวิตให้แก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวในระดับที่ต่ ากว่าการขายแก่บุคคลรายย่อยทั่วไป  
รายได้อื่น 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นซึ่งโดยหลักประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก าไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจในปี 2559 รายได้จากการให้บริการและให้ค าปรึกษา เงินชดเชย
ค่าเสียหายจากผู้รับเหมาก่อสร้าง และรายได้ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์จาก Casmatt เป็นต้น เท่ากับ 33.9 
ล้านบาท 23.9 ล้านบาทและ 23.9 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงในปี 2560 และปี 2561 เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับที่ลดลง   

 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่านายหน้าและค่าแรงจูงใจ ค่า
ส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการเท่ากับ 1,190.3 ล้านบาท 1,172.2 
ล้านบาทและ 1,287.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 ร้อยละ 51.9 และร้อยละ 51.5 ของรายได้จากการให้บริการ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ โดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายประกอบด้วยเงินเดือน เงิน
โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงาน รวมถึงค่าสวัสดิการ
พนักงานอื่นๆ เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.9  ร้อยละ 39.3 ร้อยละ 43.1 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561  ส่วนต้นทุนหลักรองลงมาได้แก่ ค่านายหน้าและค่าแรงจูงใจ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.8  ร้อยละ 26.0 และร้อยละ 25.7 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ ตามล าดับ  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาในปี 
2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการท าการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตัว
บริษัทฯ มากขึ้น เช่น การท าโฆษณา online ผ่านทาง Face book  Line และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการท ารายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้ามากขึ้น  

 
ก าไรขั้นต้น 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 ก าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,000.6  ล้านบาทในปี 
2559 เป็น 1,085.6  ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มเป็น 1,213.8 ล้านบาทในปี 2561 ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 
45.7  ร้อยละ 48.1 และร้อยละ 48.5 ของรายได้จากการให้บริการ ตามล าดับ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนส ารอง เล้ียงชีพของพนักงาน รวมถึงค่า
สวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 805.9  ล้านบาทในปี 2559 เป็น 775.2  ล้าน
บาทในปี 2560 และเป็น 736.4 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2  ร้อยละ 34.0  และร้อยละ 29.2 ของรายได้รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างต่อเนื่องโดยหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าจัดกิจกรรม และค่าบริการโทรศัพท์ เป็น
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ต้น ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับมีการจัดแบ่ง
ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารบางส่วนมาเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามผลก าไรที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ 51.6  ล้านบาท  65.9 ล้านบาท และ 96.4 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ต่อก าไร
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับร้อยละ 22.5  ร้อยละ 19.7 และร้อยละ 19.3 ตามล าดับ  

 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่น จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมา
จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและการให้บริการที่เป็นเลิศ ประกอบกับการมีช่องทางการจัด
จ าหน่าย ศูนย์บริการและสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารต้นทุนและท าการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ก าไร
สุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 178.2  ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 268.3 ล้านบาท ในปี 2560 และเป็น  404.3 ล้าน
บาทในปี 2561 และมีความสามารถในการท าก าไรที่แข็งแกร่งขึ้นจากอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 8.0 ในปี 2559 เป็น ร้อยละ 11.8  ในปี 
2560 และร้อยละ 16.0 ในปี 2561 ตามล าดับ 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก
ธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้  เงินลงทุนชั่วคราว รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น  เงินลงทุนระยะยาว และอาคารและอุปกรณ์ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,870.7 ล้านบาท 1,906.5  ล้านบาท และ 
3,824.9 ล้านบาท ตามล าดับ โดยในปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 35.8 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.9  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการ
บริหารติดตามลูกหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพและในปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,918.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100.6 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ รายได้ค่าบริการค้าง
รับและลูกหนี้อื่น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจ พร้อมทั้งการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจาก
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 295.1  ล้านบาท 539.5  ล้านบาท 

และ 848.3 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.8  ร้อยละ 28.3  และร้อยละ 22.2 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยหลักมาจากปริมาณยอดขายที่เพิ่ม
สูงขึ้น และการรับส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ออกจ าหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2561  

 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้  
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ ซึ่งเป็นยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบี้ยประกันภัยที่กลุ่ม

บริษัทฯ ได้รับจากผู้เอาประกันภัยแต่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่ตอ้งน าส่งให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถน าเบี้ยประกันภัย
ดังกล่าวไปใช้หรือหาผลประโยชน์ได้ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญานายหน้า ยกเว้นเสียแต่ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นซึ่งเ กิดจาก
การฝากเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้จ านวน 413.7  ล้าน
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บาท 510.5  ล้านบาท และ 782.5 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.1 ร้อยละ 26.8  และร้อยละ 20.5 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดับ  

 
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่นรวมจ านวน 551.9  ล้าน

บาท 508.3  ล้านบาท และ 598.3 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.5  ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 15.6 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดับ  

 

- รายได้ค่าบริการค้างรับ  
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

(Telemarketing) ออนไลน์ (Online) และ การขายตรง (Face to Face) โดยรับผลตอบแทนในรูปแบบค่านายหน้า และรายได้
ค่าบริการอื่น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่น จากบริษัทประกันภัยในอัตราที่ตกลงร่วมกันกับ
บริษัทประกันภัย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด ส าหรับรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันชีวิต โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้และบันทึกเป็นรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่นส่วนใหญ่เมื่อกรมธรรม์มี
ผลบังคับใช้แล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการค้างรับจ านวน 256.7  ล้านบาท 
231.4 ล้านบาท และ 304.8 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.5  ร้อยละ 45.5  และร้อยละ 50.9 ของรายได้ค่าบริการค้างรับ
และลูกหนี้อื่น ตามล าดับ โดยในปี 2561 รายได้ค่าบริการค้างรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตามการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเบี้ยประกันสุทธิที่
ขายโดยกลุ่มบริษัทฯ และลดลงเล็กน้อยในปี 2560 จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ขายประกันและน าส่งค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกัน
ตามรอบน าส่ง  กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีล้างรายการรายได้ค่าบริการค้างรับเมื่อกลุ่มบริษัทฯ น าส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัท
ประกันและได้รับรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่นจากบริษัทประกันดังกล่าว ซึ่งมีทั้งในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ น าส่งเบี้ย
ประกันภัยให้กับบริษัทประกันโดยหักจ านวนค่านายหน้า ตามที่ตกลงกันไว้ และกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ น าส่งค่าเบี้ยประกันภัยทั้งจ านวน 
และบริษัทประกันจะช าระค่านายหน้า และค่าบริการอื่นในภายหลัง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกัน  

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการตัดลดมูลค่า (Write-off) ให้ตัดลดมูลค่าลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย เจ้าหนี้ค่าเบี้ย
ประกันภัย และเจ้าหน้ีอื่น เพื่อบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ตามแต่กรณี  

 

- ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย  
กลุ่มบริษัทฯ จะมีการบันทึกลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยเมื่อกรมธรรม์ใหม่มีผลบังคับใช้ โดยที่ลูกค้ายังไม่ช าระค่าเบี้ย หรือยัง

ช าระค่าเบี้ยให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ครบจ านวน ซึ่งเกิดจากลูกค้ารายย่อยที่เลือกวิธีการช าระค่าเบี้ยประกันแบบผ่อนช าระกับกลุ่มบริษัทฯ 
โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ให้ผ่อนเกินกว่าระยะเวลา
ที่บริษัทฯ ตกลงกับบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิก
กรมธรรม์ได้ (Free look period) และเกิดจากกลุ่มลูกค้าองค์กรที่อาจจะได้รับเครดิตเทอมในการช าระค่าเบี้ยจากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีระบบในการพิจารณาและประเมินความเส่ียงของลูกค้าที่ผ่อนช าระ
โดยก าหนดคุณสมบัติของลูกค้าที่มีงวดการผ่อนช าระค่าเบี้ย เช่น เป็นลูกค้าที่เคยซื้อประกันกับบริษัทฯ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี เป็น
ลูกค้าที่มีความสามารถในการช าระหนี้ และมีประวัติการช าระเงินท่ีดี เป็นต้น 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยจ านวน 282.7  ล้านบาท 269.5  
ล้านบาท และ 286.1 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.2  ร้อยละ 53.0 และ ร้อยละ 47.8 ของรายได้ค่าบริการค้างรับและ
ลูกหนี้อื่น ตามล าดับ  

โดยลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจาก 269.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 286.1 ล้านบาทในปี 2561สาเหตุ
หลักจากยอดขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่เพิ่มสูงขึ้น  
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จากภาพรวม จะพบว่า ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างช าระส่วนใหญ่อยูใ่นชว่งยังไม่ถึงก าหนดช าระ และค้างช าระไม่เกิน 90 วัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.5 ของลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
ค่าเบี้ยประกันภัยที่ยังอยู่ในระยะเวลาที่บริษัทฯ ตกลงกับบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้
เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ได้ (Free look period) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารและติดตามการเก็บค่าเบี้ยจาก
ลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและการวิเคราะห์อายุหนี้ และค านึงถึงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ตามอัตราการเวนคืนกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจ านวนวันประกันภัย โดยตามนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนี้ค้าง
ช าระเกิน 91-180 วัน กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 ส าหรับลูกหนี้ค้างช าระเกิน 181-365 วัน กลุ่มบริษัทฯ จะตั้ง
ส ารองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 75 และส าหรับลูกหนี้ค้างช าระเกิน 365 วัน กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ านวน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อมูลลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยรายกรมธรรม์ซึ่งหากบริษัทฯ พิจารณาลูกหนี้รายดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้จนถึงที่สุดแล้ว บริษัทฯ อาจจะพิจารณาตั้งส ารองหนี้สูญจากการไม่สามารถเก็บหนี้รายดังกล่าวด้วยอัตราร้อยละ 100  

 

- ลูกหนี้อื่น   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นจ านวน 10 ล้านบาท 4.3 ล้านบาท และ 4.6 ล้านบาท 

ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.8 ร้อยละ 0.9 และ ร้อยละ 0.8 ของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น ตามล าดับ โดยลูกหนี้อื่นของ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และเงินทดรองจ่าย เป็นต้น  

 

- เงินให้กู้ยืมพนักงาน 
กลุ่มบริษัทฯ มีสวัสดิการเงินกู้ส าหรับพนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระพนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดผู้

ที่มีสิทธิในการขอรับสวัสดิการเงินกู้ รวมถึง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับสวัสดิการเงินกู้ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมพนักงานจ านวน 2.5 ล้านบาท 3.1 ล้าน
บาท และ 2.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.5  ร้อยละ 0.6  และ ร้อยละ 0.5 ของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น ตามล าดับ 

 

เงินลงทุนระยะยาว 
กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

เงินลงทุนระยะยาวรวมจ านวน 289.6 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี และครบก าหนดภายในเดือน
ธันวาคม 2569 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้พันธบัตรรัฐบาลจ านวน 50.0 ล้านบาท เป็นการด ารงเงินกองทุนใน
การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน  
TQM Broker มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน ซึ่งเป็นการด ารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศ

ภัยตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และได้ใช้เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นการค้ าประกันการออกหนังสือค้ า
ประกัน โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 TQM Broker ได้ใช้พันธบัตรรัฐบาลจ านวน 50 ล้านบาท เพื่อเป็นการด ารงเงินกองทุนแทนเงิน
ฝากธนาคารดังกล่าว 

TQM Life มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน ซึ่งเป็นการด ารงเงินกองทุนตามประกาศส านักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ.2554 ซึ่งก าหนดให้บริษัทย่อย
ที่เป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ ต้องด ารงไว้ซึ่งกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.25 ของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 TQM Life มีเงินฝากประจ าที่มีภาระค้ าประกันจ านวน 1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ 
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อาคารและอุปกรณ์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 116.1  ล้านบาท 125.0  ล้าน

บาท และ 92.3 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.2  ร้อยละ 6.6  และร้อยละ 2.4 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ  
ในปี 2560 และ ปี 2561 อาคารและอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่าสุทธิลดลงจ านวน 32.7 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนส่วนปรับปรุง

อาคารเครื่องตกแตง่และเครื่องใช้ส านักงาน และการลงทุนซื้อยานพาหนะส าหรับการด าเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ 
และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ เปิดใช้อาคารพรรณนิภา 2 ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องตกแตง่และเครื่องใช้ส านักงานเพิ่มขึ้นในปี 2560 และเริ่มตัด
ค่าเส่ือมราคาทันทีท่ีเปิดใช้อาคาร ท าให้ปี 2561 อาคารและอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่าลดลงอย่างเป็นนัยส าคัญ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการค านวนค่าเส่ือมราคาจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ซึ่งมีการคิดอายุของอาคารที่ 20 ปี ส่วนปรับปรุงอาคารที่ 3 5 และ 10 ปี เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงานที่ 5 ปี 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ 3 และยานพาหนะ ท่ี 5 ปี 
 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและ
เจ้าหนี้อื่น และค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า โดยกลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,535.0  ล้านบาท 1,530.0  ล้านบาท และ 1,679.6 
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่นพร้อมทั้งค่ า
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น 

 

 เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหน้ีอื่น จ านวน 1,112.8 ล้านบาท 

1,089.3 ล้านบาท และ 1,170.8 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.5 ร้อยละ 71.2 และร้อยละ 69.7 ของหนี้สินรวม ตามล าดับ  
เจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัยที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าที่ซื้อประกันเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้  โดย

กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้น าส่งค่าเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทประกัน เนื่องจากยังไม่ครบรอบการส่งค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน 
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะน าส่งค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละรอบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ได้รับ
จากบริษัทประกันซึ่งอยู่ที่ 15-30 วันโดย ณ ส้ินงวดปี 2560และ 2561 เจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น 

 

ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า 
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัยที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าที่ซื้อประกันในกรณีที่มีการช าระค่า

เบี้ยให้กลุ่มบริษัทฯ ก่อนที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเบี้ยประกันรับ
ล่วงหน้า จ านวน 339.1 ล้านบาท 363.0 ล้านบาท และ 385.1 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.1 ร้อยละ 23.7 และร้อยละ 
22.9 ของหนี้สินรวม ตามล าดับ ทั้งนี้  บริษัทฯ จะน าค่าเบี้ยประกันที่รับล่วงหน้าดังกล่าวฝากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ก ากับดูแล
โดยส านักงาน คปภ. ซึ่งเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 335.7  ล้านบาท 376.5  ล้านบาท และ 
2,145.2 ล้านบาท ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นจากปี 2559-2561เพิ่มขึ้นจากการก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ กับการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนช าระแล้วจาก 500,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท นอกจากนี้ จาก
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การปรับโครงสร้างในปี 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการรวมธุรกิจจ านวน 67.9 ล้านบาท เป็นส่วนเกินทุนจากรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 90 ล้านบาท 
โดยให้ปิดสมุดทะเบียนก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

 
การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ส่งผลให้ในปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 295.1  ล้านบาท 539.5  ล้านบาท และ 848.3 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดการ
เปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดที่ส าคัญดังนี้ 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปี 2560 และ 2561 เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 222.7 ล้าน

บาท และ 246.5 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก าไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไป
ตามผลการด าเนินงานท่ีเติบโตขึ้น และการลดลงของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุนส าหรับปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 246.7 ล้านบาท และ (1,324) ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนโดยหลักจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุน
ระยะยาว 

 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับปี 2560 และ 2561 เท่ากับ (225.0) ล้านบาท และ 1,386.4 ล้านบาท ตามล าดับ โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักจากการจ่ายเงนิปันผลเป็นจ านวนท้ังหมด 225 ล้านบาท  ส าหรับ
ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักจาก รายการเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,725 ล้านบาทหัก
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นจ านวน 21.3 ล้านบาท รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 317.3 ล้านบาท 
 
สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

สภาพคล่อง 
กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องคงที่ โดยในปี 2559 2560และ 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.1 เท่า 1.1 เท่า 

และ 2 เท่า ตามล าดับ เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ระดับ 0.6 เท่า 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล าดับ โดยสภาพคล่องใน
ปี 2559 2560และ 2561 อยู่ในระดับเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ และเงินลงทุนชั่วคราว พร้อมทั้งรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนัยส าคัญ  ในขณะที่เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่นได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนดังที่กล่าวมาแล้ว จึงท าให้สภาพคล่องเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ความสามารถในการช าระหนี้ 
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ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560และ 2561 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 4.6 เท่า 4.1 เท่า และ 
0.8 เท่า ตามล าดับ สาเหตุจากการท่ีความสามารถในการช าระหนี้ดีขึ้นมากมีปัจจัยส าคัญจากบรษิัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนและบันทึก
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น พร้อมทั้งก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จดัสรรเพิ่มมากขึน้ ท าให้สัดส่วนทุนเพิม่สูงขึ้นอยา่งเห็นได้ชดั ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ไม่
มีค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันทางการเงิน รวมถึงไมม่ีสัญญาเชา่ทางการเงิน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ของ
รับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ ต่อ
การจัดท ารายงานทาง การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้  นางสาวสมพร  อ าไพสุทธิพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  
นางสาวสมพร  อ าไพสุทธิพงษ์ ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

  ชื่อ   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 

 

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา      ประธานคณะกรรมการบริษัท /   ................................................ 

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /   
     ประธานบริษัท / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
 

2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา      กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  ................................................ 

     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) /  
     กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 

นางสาวสมพร  อ าไพสุทธิพงษ์   กรรมการ / กรรมการบริหาร /    ................................................ 
        ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
 

1.1 บริษัทฯ  

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อัญชลิน พรรณนิภา 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานบรษิัท 
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :  
14 กรกฎาคม 2554 

57 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎี
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต              
นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- หลักสูตร Director Certification Program 
Class 146 ปี 2554 

- หลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy  รุ่น 8 ปี 2553 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program     
รุ่น 23  ปี 2553 

- หลักสูตรบริหารระดบัสูง สถานบันวิทยาการ
ตลาดทนุ(วตท.) รุ่น 26   ปี 2561 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)      
รุ่นที่ 58 ปี 2558 

- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดบัสูง        
รุ่นที่ 18 (ปปร.18) ปี 2557 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
(วปส.)  รุ่นที่ 3 ปี 2556 

- หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS 

8.50 - คู่สมรส 
ดร.นภัสนันท์               
พรรณนิภา 
- พี่ชายนางสาว
รัตนา พรรณนิภา 

2554 – ปัจจุบัน 
 

 
2540 – ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
2550 – 2561 
2549 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
2554 –ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานบรษิัท 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานบรษิัท 
ประธานกรรมการ 
ประธานบรษิัท 
ประธานบรษิัท
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม  
 อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อิน 
ชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 
บริษัท อีเทอนอล โกรท  คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท ทีคิวเอ็ม. เพลส จ ากัด 
บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล    
เทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง 
จ ากัด 

Holding Company (ตัวกลาง
ทางการเงินอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดไว้
ในประเภทอ่ืน) 
นายหน้าประกันวินาศภัย 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
กิจกรรมห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
เสริมความงาม ดูแลผวิหน้า 
ผิวกาย 
ขายปลีกสินคา้ทางเภสัชกรรม
และเครื่องส าอาง 
ให้บริการ เสริมความงามแบบ
ต่างๆ 
ขายสินค้าโดยการขายส่งและ
ปลีก 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

CREATIVITY (ABC) รุ่นที่1 ปี 2556 
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคง

ขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 3 ปี 2555 
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :    
14 กรกฎาคม 2554 

47 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-นัก
บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย             
ศรีปทุม 

- หลักสูตร Director Certification Program 
รุ่นที่147 ปี 2554 

- หลักสูตรบริหารระดบัสูง สถานบันวิทยาการ
ตลาดทนุ(วตท.)รุ่น 22  ปี 2559 

- หลักสูตร Real Estate/Real Deal 
-  รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรเชิง

ธุรกิจ 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

(วปส.) รุ่นที่ 2 ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรพัฒนาผูบ้ริหารธุรกิจประกันวนิาศ
ภัย ของจุฬาลงกรณ์ 

- หลักสูตรนักบริหารระดบัสูงสหสัวรรษใหม่ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

8.53 - คู่สมรส 
ดร.อัญชลิน  
พรรณนิภา 

 

2554 – ปัจจุบัน 
 

 
2540 – ปัจจุบัน 
 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
2561 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) 
กรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์
รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 
 
บริษัท ทีคิวแอลดี จ ากัด 
บริษัท ทีคิวเอ็ม. เพลส จ ากัด 
บริษัท ดาราเดลี่ จ ากัด 
บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล           
เทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ให้ค าปรึกษาประกันภัย 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
กิจกรรมห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
คลินิกเสริมความงาม 
 
คลินิกเสริมความงาม 
 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2556 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง 
จ ากัด 
บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จ ากดั 
 
บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จ ากัด 

ขายปลีกสินคา้ทางเภสัชกรรม
และเครื่องส าอาง 
ธุรกิจตัวแทนดา้นธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและผู้น าเที่ยว 
ขายปลีกสินคา้ทางเภสัชกรรม
และเครื่องส าอาง 
ขายปลีกสินคา้ทางเภสัชกรรม
และเครื่องส าอาง 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- ประธานบริหารความเสี่ยง 
(CRO) 

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
22 กันยายน 2560 

56 
 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
รุ่น 143 ปี 2560 

- หลักสูตร Director Certification Program 
รุ่นที่ 254  ปี 2561 

 

2.67 - น้องสาว 
ดร.อัญชลิน            
พรรณนิภา 

2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2545 – ปัจจุบัน 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
2561 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO) 
กรรมการ 
ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO) 
รองประธานบริหาร
สายงานบริหารพัสดุ
และจัดซื้อ 
กรรมการ 
ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO) 
รองประธานสายงาน
บริหารพัสดุและ
จัดซื้อ 
กรรมการ 
 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์             
อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 
 
 
 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
 
 
 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลย ี
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2554 – ปัจจุบัน 
 
2554 - ปัจจุบัน 

ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO) 
รองประธานสายงาน
บริหารพัสดุและ
จัดซื้อ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง 
จ ากัด 
บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จ ากดั 
 
บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ 
จ ากัด 
บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล          
เทรดดิ้ง จ ากัด 
บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 
 
 
 
 
ขายสินค้าโดยการขายส่งและ
ปลีก 
ธุรกิจตัวแทนดา้นธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและผู้น าเที่ยว 
ผลิตสินค้าทางเภสัชกรรมและ
เครื่องส าอาง 
กิจกรรมห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
เสริมความงาม ดูแลผวิหน้า 
ผิวกาย 

4. นายอ าพน อ้นเอ่ียม 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานบริหารปฏิบตัิการ 

(COO) 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
22 กันยายน 2560 
 

57 - หลักสูตร Director Certification Program 
รุ่นที่ 254  ปี 2561 

 
 

0.17 - 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2545 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานบริหาร
ปฏิบัติการ (COO) 
ประธานบริหาร
ปฏิบัติการ (COO) 
- รองประธานบริหาร
สายงานอาคาร
สถานที ่
 
 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2561 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

- รองประธานบริหาร
สายงานกิจการศูนย์
ประสานงาน 
- รองประธานบริหาร
สายงานทรัพยากร
บุคคล 
ประธานบริหาร
ปฏิบัติการ (COO) 
- รองประธานบริหาร
สายงานอาคาร
สถานที ่
- รองประธานบริหาร
สายงานกิจการศูนย์
ประสานงาน 
- รองประธานบริหาร
สายงานทรัพยากร
บุคคล 
กรรมการ 
ประธานบริหาร
ปฏิบัติการ (COO) 
- รองประธานบริหาร
สายงานอาคาร
สถานที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์
รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
2560 –  2561 

- รองประธานบริหาร
สายงาน ทรัพยกร
บุคคล 
กรรมการผู้จัดการ 

 
 
 
บริษัท ดาราเดลี่ จ ากัด 

 
 
 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

5. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานบริหารบัญชีการเงิน 

(CFO) 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
22 กันยายน 2560 

57 - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- ปริญญาตรี  วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญช ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
รุ่นที่ 143/2017 

- หลักสูตร Director Certification Program 
รุ่นที่ 252/2018 

- หลักสูตร CFO Certificate Program จัด
โดยสภาวิชาชีพบัญช ี

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital 
Market  รุ่นที่  5  จัดโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

- หลักสูตร Executive Development 
Program รุ่นที่ 7จัดโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

- หลักสูตร Thailand Overseas Investment 
Center (TOISC) รุ่นที่ 7 จัดโดยส านักงาน

0.07 - 2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2557 - 2559 
 
 
2557 – 2559 
 
2552 – 2557 
 
2554– 2557 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 
ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 
ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 
ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 
กรรมการ 
 
 
ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 
ประธานบริหารบัญชี
การเงิน (CFO) 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
การเงินด้าน
การตลาด ด้าน
ปฏิบัติการ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม  
อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์              
อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 
สายงานการเงินและการ
ลงทุน สภาอุตสาหกรรมการ
แห่งประเทศไทย 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
 
 
ธุรกิจจัดจ าหน่ายคอมพิวเตอร์
ต่างๆ 
ผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ  
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน (BOI) 
 

2554– 2557 
2556– 2557 

กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ  
 

6. นางสาวสุวภา  เจริญยิ่ง 
- กรรมการ 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
8 พฤษภาคม 2561 

56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
การตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ
ธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น
ที่ 1 ปี 2543 

- หลักสูตร Strategic Board Master Class 
รุ่นที่ 2 สถาบนั IOD ปี 2560 

- หลักสูตร Boardroom Success through 
Financing and Investment   สถาบัน IOD  
ปี 2559 

- หลักสูตร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries  สถาบัน 
IOD  ปี 2557 

- หลักสูตร Financial Institutions 
Governance Program รุ่นที่ 5 สถาบนั 
IOD   ปี 2557 

- หลักสูตร Audit Committee Program 
สถาบัน IOD  ปี 2554 

- หลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy  รุ่นที่ 6 สถาบนั 
IOD  ปี 2554 
 

0.10 - 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2561 – ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
2558-2561 
 
2544-2558  
 
2558 – 2560 
 
2558 – 2560 
 
2558-2559 
 
2553 - 2558 
 

กรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร 
 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ 
 
อุปนายก 
 
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์   
เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
สมาคมนักวางแผนการเงิน
ไทย 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท  ที เค เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
ประกอบกิจการโรงแรม 
กิจการบันเทิงและการบริหาร
จัดการ 
การฉายภาพยนตร ์
 
สมาคมนักวางแผนการเงิน
ไทย 
บริษัทหลักทรัพย์ 
 
บริษัทหลักทรัพย์ 
 
ธุรกิจค้าปลีก 
 
สื่อสิ่งพิมพ์ 
 
ผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ  
 
ธุรกิจบันเทิง 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- Executive Development Program (EDP) 
รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(TLCA) ปี 2552 

- หลักสูตรบริหารระดบัสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทนุ(วตท.) รุ่น 1  ปี 2548 

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

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

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :  
22 กุมภาพันธ์ 2561 

70 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี  บัญชบีัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) 
พ.ศ. 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
(2545) 

- การก ากับดแูลกิจการส าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน รุ่นที่11    

0.07 - 2561- ปัจจุบัน 
 
 
2546-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2559-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
บริษัท, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เอ็น แอล ดี  
เวลลอปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ไทยเนชั่นแนล 
โปรดัคท์ จ ากัด 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพ่ือ
ใช้ในงานก่อสร้าง 

8. นายชินภัทร วิสุทธแิพทย ์
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

51 - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

0.03 - 2561 - ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
หุ้นส่วน 
 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
บจก. ส านักงานกฎหมาย
สยามซิตี้ 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
ส านักงานกฎหมาย 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :  
22 กุมภาพันธ์ 2561 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น162  ปี 2555 

- หลักสูตร Director Diploma Examination 
รุ่น36 ปี 2556 

 

2561 – ปัจจุบัน 
 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
2559-ปัจจุบัน 
 
2559-ปัจจุบัน 
 
2561-ปัจจุบัน 
 
2561-ปัจจุบัน 
 
 
2561-ปัจจุบัน 
2560-ปัจจุบัน 
 
2559-ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท โอโอวันแบรนด์ดิ้ง
จ ากัด 
 
บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) 
จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัทออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี้
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท เฌอร่า จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท ช็อกโกทอส จ ากัด 
 
บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จ ากัด 
 
 
บริษัท เวลลอร์ จ ากัด 
บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 
บริษัท เฟิร์ม จ ากัด 
 
บริษัท เคเอชเคพี จ ากัด 

ประกอบกิจการอนุญาตให้
บุคคลอ่ืนใช้เครื่องหมาย
การค้า 
ประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ขายอสังหาริมทรัพย์ 
 
ประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม 
ประกอบกิจการให้สิทธแิฟรน
ไซส์รับจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
รับฝากขาย รับจ านองให้
สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ มิใช้ธุรกิจ
ธนาคาร 
บริการทางกฎหมาย 
ร้านขายเครื่องประดับปลีก
เพชรพลอย 
ให้ค าปรึกษา วางแผน จัด
อบรม 
กิจการ ทางกฎหมายอ่ืนๆ 

9. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์   
- กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

60 - ปริญญาเอก สาขา Psychology  
Management , Alliant International 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

0.03 - 2561- ปัจจุบัน 
 
2530-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
อธิการบด ี
 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการตรวจสอบ 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :  
22 กุมภาพันธ์ 2561 

- ปริญญาโท สาขา School  Administration,   
        Mississippi state University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขา Business  

Administration,  Mississippi University 
for Women ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Director Certification Program 
รุ่นที่ 261  ปี 2561 

- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครือข่าย
นวัตกรรม รุ่นที่ 1  (BRAIN) จัดโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
(วปส.) รุ่นที่ 6 จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 5 
จัดโดย สถาบันวทิยาการพลังงาน 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ รุ่นที่8 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.
19) 2549 

- โครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริการ รุ่นที่ 
3 (พสบ.3) 

 
 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ 

องค์การมหาชน 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นางอัมราภรณ์  ไวยาวัจมัย 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

 

52 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

0.01 - 2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2536 - 2559 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชี 
ผู้จัดการฝา่ยบัญช ี

บริษัท ทีคิวเอ็ม                       
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์
รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

11. นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 
การเงิน 

57 - ปริญญาโท การตลาด  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- ปริญญาตรี การเงิน  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

0.01 - 2558 – ปัจจุบัน 
 
 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2555 - 2558 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงิน 
ผู้จัดการ ฝ่าย 
operation 

บริษัท ทีคิวเอ็ม                       
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์
รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
บริษัท แคสแมท จ ากัด 
 
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 
 
ธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ 
 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รับจัดส่งหรือขนถ่ายสิ่งของ
ระหว่างประเทศโดยทาง
เครื่องบินและทางเรือ รับ
จัดท าบรรจุหีบห่อ นายหน้า
และตวัแทน 
 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ ์
- เลขานุการบริษัท 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 
28 กุมภาพันธ์ 2561 

46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา 

- หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 85/2018 สถาบัน IOD ปี 2561 

- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) 
รุ่นที่ 40/2018 สถาบัน IOD ปี 2561 

0.07 - 2561- ปัจจุบัน 
 
2561-ปัจจุบัน 
 
2547-2560 

เลขานุการ 
 
ผู้อ านวยการอาวุโส
สายงานปฏบิัติการ 
ผู้อ านวยการสาย
งานปฏิบัติการ 

บริษัท ทีคิวเอ็ม  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 
โบรคเกอร์ จ ากัด 
 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย 

หมายเหตุ :  
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท : มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผุ้ถือหุ้น ตลอดจนจัดท าและจัดเก็บเอกสารทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ าปขีองบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศก าหนด 
 

1.2 บริษัท ทีควิเอ็ม อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อัญชลิน พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานบรษิัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 1 ของเอกสารแนบ 1 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 3 ของเอกสารแนบ 1 

4. นายอ าพน อ้นเอ่ียม 
ประธานบริหารปฏิบตัิการ 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 ของเอกสารแนบ 1 

5. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 
กรรมการ 
ประธานบริหารบัญชีการเงิน 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 5 ของเอกสารแนบ 1 

6. นางอัมราภรณ์  ไวยาวัจมัย 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10 ของเอกสารแนบ 1 

7. นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10 ของเอกสารแนบ 1 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 

1.3 บริษัท ทีควิเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อัญชลิน พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานบรษิัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 1 ของเอกสารแนบ 1 

2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 3 ของเอกสารแนบ 1 

4. นายอ าพน อ้นเอ่ียม 
ประธานบริหารปฏิบตัิการ 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 ของเอกสารแนบ 1 

5. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 
ประธานบริหารบัญชีการเงิน 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 5 ของเอกสารแนบ 1 

6. นางอัมราภรณ์  ไวยาวัจมัย 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10 ของเอกสารแนบ 1 

7. นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 ของเอกสารแนบ 1 
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1.4 บริษัท แคสแมท จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น

ใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. อัญชลิน พรรณนิภา 
ประธานบรษิัท 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 1 ของเอกสารแนบ 1 

2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 2 ของเอกสารแนบ 1 

3. นางสาวรตันา พรรณนิภา 
กรรมการ 
ประธานบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 3 ของเอกสารแนบ 1 

4. นายอ าพน อ้นเอ่ียม 
กรรมการ 
ประธานบริหารปฏิบตัิการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 4 ของเอกสารแนบ 1 

5. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 
ประธานบริหารบัญชีการเงิน 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 5 ของเอกสารแนบ 1 

6. นางอัมราภรณ์  ไวยาวัจมัย 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 10 ของเอกสารแนบ 1 

7. นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

อ้างถึงรายละเอียด ตามหัวข้อ 1.1 ข้อ 11 ของเอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 1 (2) : ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุ ในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง                                        

 
บริษัท 

นาย  
อัญชลิน 
พรรณนิภา 

นาง 
 นภัสนันท ์
พรรณนิภา 

นางสาว 
รัตนา  

พรรณิภา 

นาย  
อ าพน  
อ้นเอ่ียม 

นางสาว    
 สมพร      
อ าไพ

สุทธิฑงษ์ 

นางสาว 
สุวภา        
เจริญยิ่ง 

นาย  
มารุต  

สิมะเสถียร 

นาย  
ชินภัทร  

วิสุทธิแพทย ์

นางสาว      
รัชนีพร  

พุคยาภรณ์   

นาง 
อัมราภรณ์ 
ไวยาวัจมัย 

นางสาว
กาญจนี  
กุลสุรกิจ 

1.  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ("บริษัท") /, P /, C /, M /, M /, M / //, AC //, AC //, AC M M 

 
บริษัทย่อย                      

2.  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด /, P /, C /, M M M       M M 
3.  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด /, P /, C /, M M M       M M 
4.  บริษัท แคสแมท จ ากัด P /, C /, M /, M M       M M 

 
บริษัทร่วม                   

5.  บริษัท ทีคิวแอลดี จ ากัด   /                

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง                    

6.  บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด /                
7.  บริษัท ทีคิวเอ็ม. เพลส จ ากัด / /          
8.  บริษัท ดาราเดลี่ จ ากัด  /          
9.  บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จ ากัด  / /         
10.  บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จ ากัด / / /         
11.  บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด / / /         
12.  บริษัท บิวตีแ้ลบ็ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด / /          
13.  บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดลี เทรดดิ้ง จ ากัด / / /         
14.  บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จ ากัด   /              
15.  บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด / /               
16.  บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จ ากัด  /               
17.  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)      //, AC      
18.  บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)      //, AC      
19.  บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด      /      
20.  บริษัท กูร์เมต์ เอเซีย จ ากัด      /      
21.  บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด      /      
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บริษัท 

นาย  
อัญชลิน 
พรรณนิภา 

นาง 
 นภัสนันท ์
พรรณนิภา 

นางสาว 
รัตนา  

พรรณิภา 

นาย  
อ าพน  
อ้นเอ่ียม 

นางสาว    
 สมพร      
อ าไพ

สุทธิฑงษ์ 

นางสาว 
สุวภา        
เจริญยิ่ง 

นาย  
มารุต  

สิมะเสถียร 

นาย  
ชินภัทร  

วิสุทธิแพทย ์

นางสาว      
รัชนีพร  

พุคยาภรณ์   

นาง 
อัมราภรณ์ 
ไวยาวัจมัย 

นางสาว
กาญจนี  
กุลสุรกิจ 

22.  บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จ ากัด      /      
23.  บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดคัท์ จ ากัด       /     
24.  บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)       //, AC     
25.  บริษัท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิ้ง จ ากัด       /     
26.  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน)        //     
27.  บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)        //, AC    
28.  บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน)        //, AC    
29.  บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)        /    
30.  บริษัท เฌอร่า จ ากัด (มหาชน)        //, AC    
31.  บริษัท 159 แคพพิทอลส์ จ ากัด        /    
32.  บริษัท เคเอชเคพี จ ากัด        /    
33.  บริษัท ช็อกโกทอส จ ากัด        /    
34.  บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จ ากัด        /    
35.  บริษัท เฟิร์ม จ ากัด        /    
36.  บริษัท เวลลอว์ จ ากัด        /    
37.  บริษัท โอโอวัน แบรนด์ดิ้ง จ ากัด        /    
38.  บริษัท ขอนแก่นเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด         /   
39.  บริษัท ไทยสุริยะการเคหะและเกษตรกรรม จ ากัด         /   
40.  บริษัท ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จ ากดั         /   
41.  บริษัท นวัตกรรมสมองกลฝังตัวศรีปทมุ จ ากัด         /   
42.  บริษัท บ้านเจ้าส าราญ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด         /   
43.  บริษัท บ้านไอที พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด         /   
44.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรสขุสันต์ คลีนนิ่ง         /   
45.  บริษัท วัน พลัส วนั ดีไซน์ จ ากัด         /   
46.  บริษัท ศรีปทุมการศึกษา จ ากัด         /   
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บริษัท 

นาย  
อัญชลิน 
พรรณนิภา 

นาง 
 นภัสนันท ์
พรรณนิภา 

นางสาว 
รัตนา  

พรรณิภา 

นาย  
อ าพน  
อ้นเอ่ียม 

นางสาว    
 สมพร      
อ าไพ

สุทธิฑงษ์ 

นางสาว 
สุวภา        
เจริญยิ่ง 

นาย  
มารุต  

สิมะเสถียร 

นาย  
ชินภัทร  

วิสุทธิแพทย ์

นางสาว      
รัชนีพร  

พุคยาภรณ์   

นาง 
อัมราภรณ์ 
ไวยาวัจมัย 

นางสาว
กาญจนี  
กุลสุรกิจ 

47.  บริษัท อุบลชาติ จ ากัด         /   
48.  บริษัท เอ็ม.พี.ทาวน์ จ ากัด         /   
49.  บริษัท เอ็ม.พี.เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด         /   
50.  บริษัท เอสพีที พาร์ค จ ากัด         /   
51.  บริษัท เอสพีที แลนด์ จ ากัด         /   
52.  บริษัท เอสพีที เวนเจอร์ จ ากัด         /   
53.  บริษัท เอสพีที โฮลดิ้งส์ จ ากัด         /   
54.  บริษัท เอสพียู กรีน พาวเวอร์ จ ากัด         /   
55.  บริษัท เอสพียู โซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด         /    
56.  บริษัท เอสพียู ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด         /    
57.  บริษัท เอสพียูนิเสอร์ซ จ ากัด         /    
58.  บริษัท เอส.เอ็ม.พี. 1996 จ ากัด         /   

ต าแหน่ง 
X = ประธานกรรมการ         / = กรรมการ             // = กรรมการอิสระ   AC = กรรมการตรวจสอบ         
P= ประธานบริษัท        C = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร         M = ผู้บริหาร          
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

2.1 คณะกรรมการของบริษทั ทีควิเอ็ม อนิชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด 
      คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ 

 

 

2.2 คณะกรรมการของบริษทั ทีควิเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 
      คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ 

 
 

2.3 คณะกรรมการของบริษทั แคสแมท จ ากดั 
      คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการ 
3. นายอ าพน อ้นเอี่ยม กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท ชญตร์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ งได้มอบหมายให้เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ชื่อ-นามสกุล  /  
ต าแหน่ง  /  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหนว่ยงานบริษทั ประเภทธุรกิจ 

1. นายฐติิวชัร สุพรรณพงศ์  
หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 
 
ได้รับแต่งตัง้เมื่อวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2561 
เป็นหัวหน้าตรวจสอบ
ภายใน 
  

43 - ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ  
(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑติสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  
สาขาบัญชกีารเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต- Certified 
Investment Securities Analyst 
(CISA-I) สมาคมนกัวเิคราะห์
หลักทรัพย์ 
- หลักสูตร  Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 20/2550 
- หลักสูตร  Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 93/2550 
- หลักสูตรระบบควบคมุภายใน
ส าหรับบริษัทที่ยื่น IPO  

- - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชญตร์ จ ากัด ธุรกิจสอบบัญช ี

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบรษิัท บริษัท แคปปิตอล 
ล้ิงค์ แอ็ดไวเซอรี่ 
จ ากดั 

ธุรกิจที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

2549 – ปัจจุบัน วิทยากรด้านการ
วางแผนภาษีอากร 

บริษัท โรงเรียนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จ ากัด 

ธุรกิจจดัสัมมนา 

2555 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ
ด้านบัญชีและการเงิน 

บริษัท เอเซยี จอยท์  
พาโนราม่า จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ ์
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ชื่อ-นามสกุล  /  
ต าแหน่ง  /  

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน 
บริษัท*(%) 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหนว่ยงานบริษทั ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตรแนวปฏิบัติตาม TSQCI1 
ส าหรับส านักงานสอบบัญชี รุ่นที่ 1/59 
- หลักสูตรคู่มืออธิบายมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 12, 18, 23 
และ 36 
- หลักสูตรความทา้ทายของธุรกจิต่อ
การควบรวมกิจการ 
- หลักสูตรความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน
สายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน / ชมรม
วาณชิธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย 
- ความรู้พื้นฐานดา้นการก ากับดแูล IT 
ระดับองคก์ร 
- โครงการอบรมเพื่อรับวฒุิบัตรดา้น
การตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 
(หลักสูตรท่ี 11) 
- รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีส าคัญและเข้าใจรายงานของ
ผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/61 
- Orientation Course - CFO focus 
on financial reporting รุ่นที่ 2 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 
ค่าเช่าตลาด 

วิธีการประเมิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน/ 

ผู้ประเมินหลัก 

วัตถุประสงค ์
การประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ในรายงาน 
การประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน 

1. ค่าเช่าตลาดของอาคารส านักงานใหญ่ (อาคารพรรณนิภา 1) 
ทรัพย์สิน : อาคารส านักงาน สูง 6 ชั้นพร้อมชั้นดาดฟ้า พื้นที่รวม 7,012 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี สามารถตอ่อายุได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี 3 ปี และ 1 ปี 
ตามล าดับ 1 

ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
500 บาทต่อ
ตารางเมตร 

- ปรับค่าเช่า
ประมาณ 10% 
ทุกๆ 3 ปี 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อประกอบ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ  

1 มิถุนายน 2561 

2. ค่าเช่าตลาดของอาคารส านักงานใหญ่ (อาคารพรรณนิภา 2) 
ทรัพย์สิน : อาคารส านักงาน สูง 7 ชั้นพร้อมชั้นดาดฟ้า พื้นที่รวม 6,548.05 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี สามารถตอ่อายุได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี 3 ปี และ 1 ปี 
ตามล าดับ 1 

ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 123/3 ซอยลาดปลาเค้า 25  ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
450 บาทต่อ
ตารางเมตร 

- ปรับค่าเช่า
ประมาณ 10% 
ทุกๆ 3 ปี 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม 
 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อประกอบ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ  

26 กรกฎาคม 
2561 

3. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขาพระนครศรีอยุธยา 
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น พร้อมชัน้ลอย จ านวน 1 คูหา พื้นที่รวม 446 ตาราง

เมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 158/131 หมู่ 3 ต าบลคลองสวนพลู อ าเภอเมืองพระนครศรอียุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 
 
 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
79 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 
 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 
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ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 
ค่าเช่าตลาด 

วิธีการประเมิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน/ 

ผู้ประเมินหลัก 

วัตถุประสงค ์
การประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ในรายงาน 
การประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน 

4. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขาอดุรธาน ี
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จ านวน 2 คูหา พื้นที่รวม 462 ตาราง

เมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 392/22 หมู่ 5 ถนนเล่ียงเมอืงอุดรธานี ต าบลบ้านเล่ียม อ าเภอเมือง

อุดรธานี จงัหวัดอดุรธาน ี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
95 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

5. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขาระยอง 
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น จ านวน 2 คูหา พื้นที่รวม 192 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 222/20 – 222/21 หมู่ 4 แยกบ้านดอน ถนนบางละมุง-ระยอง ต าบลเชิง

เนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
75 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

6. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขาพิษณุโลก 
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น จ านวน 3 คูหา พื้นที่รวม 559.60 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลที่ 58/17 หมู่ 10 ถนนสีหราชเดโชชัย (ทางหลวงหมายเลข 117) ต าบลวัด

จันทร์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
110 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 
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ทรัพย์สินที่ประเมิน ราคาประเมิน 
ค่าเช่าตลาด 

วิธีการประเมิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน/ 

ผู้ประเมินหลัก 

วัตถุประสงค ์
การประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ในรายงาน 
การประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน 

7. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขานครปฐม 
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น จ านวน 1 คูหา พื้นที่รวม 114 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 12 ซอยเทศา 14 ถนนเทศา ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวดันครปฐม 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
129 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

8. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขาเชียงใหม ่
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น พร้อมชัน้ลอย จ านวน 1 คูหา พื้นที่รวม 190 ตาราง

เมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 199/4 หมู่ 5 ภายในโครงการปาล์มสปริงส์พลาซา่ ถนนมหดิล ต าบล

หนองหอย อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
106 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม 

4 พฤษภาคม 
2561 

9. ค่าเช่าตลาดของส านกังานสาขาขอนแก่น 
ทรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น จ านวน 3 คูหา พื้นที่รวม 438.40 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี 
ที่ตั้งทรัพย์สิน :  เลขที่ 141, 141/1, 141/2 หมู่ 14 ถนนบ้านหัวทุ่ง ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมอืง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
ภาระผูกพัน : ไม่มี 

-  ค่าเช่าเดือนละ 
98 บาทต่อ
ตารางเมตร 

วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูล
ตลาด (Comparison 
Approach) เพื่อ
ก าหนดคา่เช่าตลาดที่
เหมาะสม ระยะเวลา 3 
ปี 

บริษัท ยูเค แวลู
เอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จ ากดั 
นายนที ตั้งติดธรรม 
ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ เลขที่ วฒ.346 

เพื่อทราบคา่เช่า
ตลาดที่เหมาะสม  

4 พฤษภาคม 
2561 

 



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
   

 

เอกสารแนบ 5 ขอ้มูลอืน่ๆ 

- ไม่มี - 


