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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ผลประกอบก�รกลุ่ม ทีคิวเอ็ม

กำ�ไรสำ�หรับปี กำ�ไรต่อหุ้น
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ค่�ใช้จ่�ย

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน

อัตรากำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการตัดจำาหน่าย

อัตรากำาไรสุทธิ

ระยะเวลาชำาระหนี้

วงจรเงินสด 

กำาไรต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
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2.0 

14.1%

32.1%

1.1 
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19.8%

21.8%

16.0%

45.7 

(7.09) 

1.8 

7.2 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2559 2560 2561

1,190.3 1,172.2

1,172.2

1,287.4

1,287.4
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775.2
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1,000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

0

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ
เปรียบเทียบปี 2560 และ 2561 เพิ่มขึ้น 115.2 ลบ. (9.83%)
เปรียบเทียบร้อยละ ปี 2560 และ 2561 ลดลงร้อยละ 0.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เปรียบเทียบปี 2560 และ 2561 ลดลง 38.8 ลบ. (5.01%)
เปรียบเทียบร้อยละ ปี 2560 และ 2561 ลดลงร้อยละ 4.8

ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย
ก�รให้บริก�ร

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2559

820.0
800.0
780.0
760.0
740.0
720.0
700.0

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
2560 2561

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ

2559

51.0%

53.4%

1,190.3

51.4%

54.0%

53.0%

52.0%

51.0%

50.0%

49.0%

1,300.0

1,250.0

1,200.0

1,150.0

1,100.0

2560 2561

736.4

806.0 775.2

36.2% 34.0%
29.2%

ล้านบาทเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ ล้านบาท

* ปรับปรุงใหม่มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท โดยเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2561  
 ซึ่งได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท
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นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) จัดตั้งเมื่อ 
วันที ่4 กรกฎำคม 2554 โดยครอบครวัพรรณนิภำ  เพ่ือประกอบธุรกิจ 
โดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
หลักในกำรให้บริกำรนำยหน้ำประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม 
อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจเป็นนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย และ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด  
เพ่ือด�ำเนินธุรกิจเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต นอกจำกน้ี บริษัทฯ 
มีบริษัทย่อยท่ีสนับสนุนธุรกิจหลักอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
แคสแมท จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ซอฟต์แวร์ และบรษิทัร่วมอกี 1 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั ทีควิแอลด ีจ�ำกัด 
เป็นผูใ้ห้บรกิำรให้ค�ำแนะน�ำท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกันภยั  (รวมเรยีก
ว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 TQM Broker และ TQM 
Life มีรูปแบบกรมธรรม์ประกันวินำศภัยและประกันชีวิต รวม 
ทัง้สิน้มำกกว่ำ 150 ผลติภัณฑ์ จำกบรษิทัประกันภยัซึง่เป็นพันธมติร
ทำงธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นบริษัทประกันวินำศภัย จ�ำนวน 
31 แห่ง และบริษัทประกันชีวิต จ�ำนวน 14 แห่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ 
มีแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือเสนอขำยประกันภัย โดยใช้ 
ฐำนข้อมูลกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซึ่งมีทั้งลูกค้ำบุคคลธรรมดำ และ
ลูกค้ำองค์กร เช่น นิติบุคคลสหกรณ์ และหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น 
โดยพนักงำนขำยจะติดต่อและเสนอขำยประกันภัยประเภทต่ำงๆ  
ให้กับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ หลำกหลำย 
ช่องทำง เช่น โทรศัพท์ (Telemarketing) ออนไลน์ (Online) และ  
กำรขำยตรง (Face to Face) รวมทัง้กำรขำยแบบผสมผสำนระหว่ำง
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยทุกประเภท (Omni Channel) 

ข้อมูลองค์กร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

100.0%

50.90% 17.03% 32.07%

100.0% 100.0% 40.0%

บริษัท อีเทอนอล โกรท
คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด

น�ยอัญชลิน พรรณนิภ�
น�งนภัสนันท์ พรรณนิภ�

ร�ยย่อย
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รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลนายหน้า
ประกันวินาศภัย
นิติบุคคล
คุณภาพดีเด่น 

4 ปีซ้อน (2557-2560)

รางวัลนายหน้า
ประกันชีวิตนิติบุคคล
คุณภาพดีเด่น 
3 ปีซ้อน (2557-2559)

รางวัลนายหน้าประกันภัย
นิติบุคคลที่มีการส่งเสริม
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อ
ประชาชนดีเด่น 4 ปีซ้อน 

(2557-2560)

Bronze
โฆษณ�ของ TQM โบรคเกอร์ประกันที่ข�ยคว�มจริงใจให้ลูกค้�ผ่�นโฆษณ�
ได้รับร�งวัล
  �	Bronze Winner ในหมวด TV/Cinema/Online Film ประเภท Banking/
  Financial/Insurance จ�กง�น London International Awards 
  กำ�กับโดย The Leo Burnett Group Thailand
  �	Bronze Winner ในหมวด TV/Cinema/Online Film ประเภท Humor 
  จ�กง�น London International Awards กำ�กับโดย The Leo Burnett 
  Group Thailanda6

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�รดีเด่น
ด้�นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น

ปี 2552 ปี 2555

ปี 2560 ปี 2559

ปี 2556

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปี 2558
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ผู้นำาด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน ด้วยคุณภาพ 
ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม

เป็นท่ีปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีเหมาะสม 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ระบบการทำางานให้ดีเลิศ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างเคร่ืองหมายการค้า TQM ให้เป็นท่ียอมรับและอยู่ในใจ 
ลูกค้า ตลอดไป สร้างและรักษาพนักงานให้เป็นท่ีปรึกษาประกัน
ภัย และการเงิน มืออาชีพท่ีมีคุณภาพชีวิต และมีความสุขคู่กับ
องค์กร ยึดม่ันในบรรษัทภิบาล และตอบแทนสังคม

ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม บริการเย่ียม ตอบแทนสังคม

ค่�นิยมองค์กร
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เป้าหมายธุรกิจ

เพิ่มอัตราเจริญเติบโตของยอดขาย
และกำาไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้1
สร้างเคร่ืองหมายการค้าและการรับรู้
ของตลาดในความแตกต่าง และจุดแข็ง
ของบริษัทฯ ในด้านการบริการท่ีเหนือกว่า 
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค และ
อัตราความสำาเร็จในการขาย2

พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยาย
ตลาดผ่านช่องทาง Digital Marketing 3

การพัฒนาช่องทางการส่ือสาร และ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ด้วยการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และวัดผลได้ 4
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สารจากประธานบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงย่ิงในกำร
ด�ำเนินธุรกิจในทุกภำคส่วน โดยได้รับควำมนิยมและเป็นที่รู ้จัก 
ของลกูค้ำในฐำนะบรษิทันำยหน้ำประกันภยั อนัดบั 1ในประเทศไทย 
ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 
2561 โดยได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับกำรเข้ำจด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และสำมำรถเข้ำท�ำกำรซ้ือขำยในตลำด 
หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 น้ัน จำกกำรที่บริษัทฯ 
เป็นผู้น�ำในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ และกำรขยำย
ช่องทำงกำรขำยประกันในทุกแพลตฟอร์ม ตลอดจนช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่เป็นเลิศ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ครอบคลุม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีสำขำและศูนย์บริกำร 
ที่ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ และ
มีกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมใกล้ชิดกับ
ลูกค้ำอยู่อย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมถึงนโยบำยกำรท�ำกำรตลำดท่ีประสบ

ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภ� 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภ� 
ประธานบริษัท
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ควำมส�ำเรจ็และมปีระสทิธิภำพอย่ำงย่ิง เพ่ือสำนต่อศกัยภำพควำม 
เป็นผู้น�ำอันดับ 1 ด้ำนนำยหน้ำประกันภัย ส่งผลให้ บริษัทฯ มีผล
กำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินที่เติบโตมั่นคงมำตลอดอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยในช่วงปี 2561 บริษัทฯ มีกำรพัฒนำช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรและกำรให้บริกำรข้อมูล ผ่ำน “Chat Bot” และเปิด
บริกำรให้ข้อมูลควำมรู้ ในกำรน�ำเสนอบทควำม และข่ำวสำรผ่ำน
เวบ็ไซต์ www.mheemhee.com ตำมกำรก้ำวเข้ำสูก่ำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงมำกในยุคดิจิตอล (Digital Transformation) ถือเป็นโอกำส 
ทำงธุรกิจท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ ในกำรพัฒนำช่องทำงของระบบ 
กำรขำยและกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำยตำมกำรน�ำเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ในด้ำนนวัตกรรม (Innovation) มำปรับใช้กับธุรกิจได้เป็น
อย่ำงดี ทั้งนี้ บริษัทฯ สร้ำงควำมพร้อมในทุกรูปแบบเพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำในยุค Digital Transformation 
ทีม่มีำกขึน้ในอนำคต ขณะเดยีวกัน บรษิทัฯ ได้วำงกลยุทธ์กำรด�ำเนิน
ธุรกิจในกำรเพ่ิมอตัรำกำรเจรญิเตบิโตของยอดขำยและก�ำไรให้เป็น
ไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้:-

1.  สร้ำงเครือ่งหมำยกำรค้ำ กำรรบัรูข้องตลำดในควำมแตกต่ำง 
และจุดแข็งของบริษัทฯ ในด้ำนกำรบริกำรที่เหนือกว่ำ เพื่อ
สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กับผูบ้รโิภคและเพ่ิมอตัรำควำมส�ำเรจ็
ในกำรขำยตำมเป้ำหมำย

2.  พัฒนำช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย และกำรเตรียมควำมพร้อมของโครงสร้ำงระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือขยำยตลำดผ่ำนช่องทำง Digital 
Marketing 

3.  กำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำร และผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
แก ่กลุ ่มลูกค ้ำเป ้ำหมำยด ้วยกำรบริหำรต ้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และวัดผลได้ชัดเจน

ท้ังน้ี บริษทัฯ ได้ประเมนิทิศทำงของธุรกิจนำยหน้ำประกันภยั
ในปี 2562 น่ำจะขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ตำมทิศทำงของกำรเติบโต
ของเบี้ยประกันภัยในภำพรวม โดยเฉพำะในกลุ่มประกันภัยรถยนต์
ทีจ่ะเตบิโตอย่ำงโดดเด่นตำมยอดขำยรถยนต์ทีข่ยำยตวัเพ่ิมขึน้ในปี
ที่ผ่ำนมำจำกข้อมูลของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งน่ำจะ
ส่งผลดีต่อกำรเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปี 2562  ท�ำให้
มปีรมิำณควำมต้องกำรท�ำประกันภัยรถยนต์ท่ีเพ่ิมขึน้ จงึเป็นโอกำส
ดีที่จะน�ำเสนอรูปแบบประกันภัยท่ีตอบโจทย์ตำมควำมต้องกำร
ลูกค้ำต่อไปได้อีกมำก ท้ังน้ี บริษัทฯ มีจุดเด่นในด้ำนผลิตภัณฑ์

สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงครบด้ำน และมี 
ช่องทำงกำรขำยที่หลำกหลำยครอบคลุม เนื่องจำกมีคู่ค้ำท่ีเป็น
บรษิทัในกลุม่ประกันวินำศภยัมำกกว่ำ 31 บรษิทั และประกันชวีติ 
12 บริษัท จึงสำมำรถคัดสรรและน�ำเสนอประกันภัยที่หลำกหลำย
และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกคำ้ได้มำกท่ีสุด โดยทิศทำง 
กำรขำยในอนำคต บริษัทฯ มุ่งเน้นช่องทำงกำรขำยในรูปแบบ 
ผสมผสำน (Omni channel) นอกจำกนี้ บริษัทฯ พร้อมจับมือ
พันธมติรประกันภัยเพ่ือขยำยตลำดประกันภยัอย่ำงครบวงจรต่อไป
ในอนำคตเพ่ือท�ำกำรตลำดเชงิรกุในกำรให้บรกิำรท�ำประกันรปูแบบ
ใหม่ๆ ด้ำนช่องทำงกำรขำยเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เข้ำถึงผู้บริโภคอย่ำง
รวดเร็ว ผู้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อประกันกับ บริษัทฯ ผ่ำนออนไลน์
ได้ 24 ชั่วโมง โดยใช้ช่องทำงของแอพพลิเคชั่น ไลน์ และเฟสบุ๊ก 
‘TQM Insurance Broker’ หรือเว็บไซต์ www.tqm.co.th เพ่ือให้
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในสงัคมยุคดจิทัิล 
บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรลงทุนพัฒนำระบบให้มีบริกำรด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ (Innovation) ที่สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงครบถ้วน นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยังคงมี
ช่องทำงกำรเลอืกซือ้ผ่ำนออฟไลน์ โทร. 1737  ส�ำหรบัตอบโจทย์ลกูค้ำ
กลุม่ทีไ่ม่ถนดัซือ้ประกันผ่ำนระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่โมงเช่นกัน

ท้ำยนี้  สิ่งส�ำคัญท่ีสุดของกำรเติบโตของกลุ ่มบริษัทฯ  
อย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรได้รับควำมร่วมมือ
ท่ีดีเย่ียมและกำรตอบรับที่ดีเสมอมำจำก คู่ค้ำ รวมถึงหน่วยงำน 
องค์กำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ เติบโต
ต่อเนื่องตลอดมำ ในนำมของประธำนกรรมกำรและประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น พันธมิตรทำงกำรค้ำ คู่ค้ำ ลูกค้ำ สถำบัน
ทำงกำรเงิน ผู้บริหำร และพนักงำน รวมท้ังบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำยที่ให้กำรสนับสนุนและควำมไว้วำงใจ ส่งผลให้ บริษัทฯ 
สำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของแบรนด์  ควำมได้เปรียบในกำร
เป็นผู้น�ำตลำด และควำมสำมำรถในกำรคิดค้นนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงิน
ที่มั่นคงและเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะพัฒนำระบบ
ประกันวินำศภัย ประกันชีวิต และกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนประกันภัย
ในประเทศไทยท่ีย่ังยืน จำกภำรกิจที่ บริษัทฯ มีกำรส่งมอบบริกำร
ด้วยคุณภำพของบริกำรที่ดีสม�่ำเสมอและค�ำนึงถึงประโยชน์กับ 
ทุกภำคส่วน ตลอดจนกำรท�ำเพ่ือสังคมและรักษำสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีควำมภำคภูมิใจที่ธุรกิจได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรส่งมอบ 
สิ่งดีๆให้กับลูกค้ำมำโดยตลอดอย่ำงต่อเนื่อง 

น�ยอัญชลิน พรรณนิภ�
ประธานบริษัท

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

น�งนภัสนันท์ พรรณนิภ�
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบ
หมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งตำมแนวปฏิบตัท่ีิดขีองคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์โดยสอบทำน และผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ 
ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีกำรตรวจสอบภำยใน 
ที่มีประสิทธิภำพเป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป โดยมีสำระ
ส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1.  กำรสอบทำนงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบ
ทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 
รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ 
ผู้สอบบัญชีโดยได้สอบถำมผู้สอบบัญชีในเรื่องควำม 
ถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชี 
ที่ส�ำคัญรวมถึงกำรประมำณกำรทำงบัญชี ซึ่งมีผลกระทบ
ต่องบกำรเงินควำมเพียงพอเหมำะสมของวิธีกำรบันทึก
บัญชี และขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ถูกตอ้งครบถ้วนเพียงพอ และควำมมอีสิระของผูส้อบบญัช ี
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปมีควำมเชื่อถือได้และทันเวลำ รวมทั้งมีกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบกำรเงนิ 

น�ยม�รุต สิมะเสถียร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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น�ยม�รุต สิมะเสถียร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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2.  กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้สอบทำนประสิทธิภำพและควำมเหมำะสม
ของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งอนัเกิดจำกภำยใน และ
ภำยนอกองค์กร รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
แผนงำนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ 
ส ่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ทุกไตรมำสร่วมกับฝ่ำยบริหำร พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

3. กำรก�ำกับดูแลและตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมโดยติดตำมให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงงำน
ตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และข้อคิด
เห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จัดจ้ำงบริษัทผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระ
จำกภำยนอก คือ บริษัท ชญตร์ จ�ำกัด รวมถึงปรับปรุง
แก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ท่ี เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมเห็นว่ำ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และ
มีประสิทธิภำพตำมแนวทำงหลักกำรควบคุมภำยในท่ีดี
ของ COSO

4.  กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเน้นนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเป็นระบบ และผลักดันให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในเรื่องกำรควบคุมภำยใน และสอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีกำร
ด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติอย่ำงสมเหตุสมผล

5.  กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดย
พิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร ควำม
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และควำมเหมำะสมของอัตรำ
ค่ำสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ส�ำนักงำน  
อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้
รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์

   โดยสรปุคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัติำม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดว้ยควำมรอบคอบอย่ำงเปน็อสิระ และรกัษำผลประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย โดยมีกำรปฏิบัติงำน 
ทีส่อดคลอ้งตำมทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจ
สอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ 
มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสำระ
ส�ำคญัและเชือ่ถอืได ้สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อ
ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ มีระบบ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งมี
กำรปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

 ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งส้ิน
กว่ำ 150 ผลิตภัณฑ์

1. ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
 �	กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor)
  (1) ประกันภัยภำคบังคับ (พ.ร.บ.) 
  (2) ประกันภัยภำคสมัครใจ
 �	กลุ่มประกัน Non-Motor
  (1) กำรประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
  (2) ประกนัภัยทำงทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
  (3) กำรประกันวินำศภัยเบ็ดเตล็ด 
   3.1 ประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance)
   3.2 ประกันภัยควำมรับผิดทำงกฎหมำยต่อ 

    สำธำรณชน (Liability Insurance)
   3.3 กำรประกันภัยวิศวกรรม (Engineering  

    Insurance) 
   3.4 กำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยด้ำนกำรเงิน  

    และกำรค�้ำประกัน (Financial Insurance)
   3.5 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal  

    Accident: PA)
   3.6 ประกันภัยสุขภำพส่วนบุคคล

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้ำงรำยได้

   3.7 ประกันภัยกำรเดินทำง
   3.8 กำรประกันภัยเบด็เตลด็อืน่ๆ (Miscellaneous)

2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 �	ประกันชีวิตประเภทรำยบุคคล
 (1) กำรประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (Endowment  

  Insurance)
 (2) กำรประกันชี วิตแบบตลอดชีพ (Whole Life 

  Insurance)
 (3)  กำรประกันชวิีตแบบชัว่ระยะเวลำ (Term Insurance)

	�	ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

3. ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟต์แวร์ 

 ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟต์แวร์ 
ซึ่งด�ำเนินงำนโดย Casmatt เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนธุรกิจ ด้ำน
สำรสนเทศแบบครบวงจร

4. ธุรกิจให้บริการด้านค�าแนะน�าเกี่ยวกับประกันภัย
TQLD ให้บริกำรค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับประกันภัย ผ่ำนรูปแบบ

ของกำรกรอกข้อมูลและกำรให้บริกำรเปรียบเทียบประกันภัยผ่ำน
เว็บไซต์ www.noon.in.th โดยมแีนวคดิในกำรให้ข้อมลูเปรยีบเทยีบ
ประกันภัยส�ำหรับลูกค้ำอย่ำงเที่ยงตรง

1.  รำยได้จำกกำรเป็น

 นำยหน้ำประกันวินำศภัย

 - รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 - รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืน

2.  รำยได้จำกกำรเป็น

 นำยหน้ำประกันชีวิต

 - รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 - รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืน

รวมรายได้ค่าบริการ

รำยได้อ่ืน

         รวม

TQM 

Broker

TQM Life

2,111.5

1,303.0 

808.5

80.6

71.8

8.8

2,192.1

33.9

2,226.0

2,201.1

1,336.8 

864.3

56.7

54.5

2.2

2,257.8

23.9

2,281.7

2,434.7

1,454.4

980.3

66.4

61.2

5.2

2,501.1

23.9

2,525.0

94.9

58.6

36.3

3.6

3.2

0.4

98.5

1.5

100.0

96.5

58.6

37.9

2.5

2.4

0.1

99.0

1.0

100.0

96.4

57.6

38.8

2.6

2.4

0.2

99.0

1.0

100.0

กลุ่มธุรกิจ ดำาเนินการ
โดย

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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พันธมิตรทางธุรกิจ

ประกันวิน�ศภัย

ประกันชีวิต

COLOR

 

A\W_Thai Life Logo+TAGLINE_MASTER_THAI_CMYK

 Brand Union
Bangkok

DATE: 02–05–2015

  
 

Printed in 4 colors 

C100 M 34 Y0  K2 C0 M 95 Y100  K0

 
 

C100 M 88 K5

ภาครัฐเปนผูถือหุนใหญ
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การตลาด และภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ในก�รแข่งขันของบริษัทฯ

1. กลยุทธ์ท�งด้�นผลิตภัณฑ์/บริก�ร

2. กลยุทธ์ท�งด้�นร�ค�

 บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ก�ำหนด
 ค่ำเบี้ย ประกันภัยตำมที่ได้รับอนุมัติ
 จำกส�ำนักงำน คปภ.

3. กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ดและก�รส่งเสริมก�รข�ย
 สื่อออนไลน์ และออฟไลน์

 �	ยอดติดตำม Line กว่ำ 16 ล้ำนรำย
 �	ยอดติดตำม Facebook กว่ำ 8 หมื่นรำย
 �	มียอดติดตำม Instragram
 �	สื่อโทรทัศน์ ที่สำมำรถกระจำยข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำง
 �	สื่อสิ่งพิมพ์ส�ำหรับกำรโฆษณำในคอลัมน์
 �	กำรออกบูธแสดงสินค้ำ และกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด
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4. กลยุทธ์ด้�นก�รบริก�รหลังก�รข�ย

ค้นหาสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์

รับเรื่องร้องเรียน และให้ค�าปรึกษา กิจกรรมแฟมิลี่คลับ

ให้บริการยืมรถยนต์

แนะน�าโรงพยาบาล

บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง

แนะน�าอู่ซ่อมรถ

การจ�าหน่ายผ่าน
การขายตรง 
(Face to Face)

การจ�าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ และไลน์
TQM Insurance Broker
(Online)

การจ�าหน่ายผ่าน
ทางโทรศัพท์ 
(Telemarketing)

การขายแบบผสมผสาน 
(Omni Channel)

TQM Application

5. กลยุทธ์ด้�นช่องท�งก�รจำ�หน่�ย
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ภำพรวมธุรกิจประกันภยั ทัง้ประกันชวิีตและประกันวินำศภัย
ในปี 2561 ยังคงเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง อนัเน่ืองมำจำกปัจจยับวกต่ำงๆ
ของเศรษฐกิจในภำพรวมที่เกิดขึ้นในปี 2561 เช่น กำรปรับตัวที่ดีขึ้น
ของกำรลงทุน ตำมแนวโน้มกำรเร่งขับเคลื่อนกำรลงทุนภำครัฐและ
กำรลงทุนภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง แนวโน้มค่ำใช้จ่ำยภำคครัวเรือน
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี กำรส่งออกภำพรวมขยำยตัวเพ่ิมขึ้น และกำรเพ่ิม
ขึ้นของแรงขับเคลื่อนจำกภำคกำรท่องเที่ยว ฯลฯ

ซึง่จำกประมำณกำร อตัรำกำรขยำยตวัของ GDP ของปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 4.2 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2561) เติบโตกว่ำปี 2560 
ประมำณร้อยละ 7.7  (ที่มำ: https://www.nesdb.go.th)

ส�ำหรับธุรกิจอุตสำหกรรมประกันภัยไทย ณ สิ้นปี 2561 
อุตสำหกรรมประกันภัยทั้งระบบมีเบี้ยประกันภัย รวมทั้งปีประมำณ 
862,068 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 5.30 แบ่งเป็น

�	เบีย้ประกัน ชวิีตจ�ำนวน 632,567 ล้ำนบำท เตบิโตร้อยละ 
5.38 

�	เบี้ยประกันวินำศภัย จ�ำนวน 229,500 ล้ำนบำท เติบโต
ร้อยละ 5.07 

โดยสำมำรถวิเครำะห ์ได ้จำก อัตรำกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมประกันภัยตั้งแต่เดือนมกรำคม - กันยำยน ปี 2561 มี
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จ�ำนวน 630,422 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อย
ละ 5.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น

�	ธุรกิจประกันชวิีต จ�ำนวน 460,898 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อย
ละ 4.92 โดยเป็น

 - เบีย้ประกันชวีติปีแรกจ�ำนวน 77,348 ล้ำนบำท ขยำยตวั
ร้อยละ 2.30 

 - เบีย้ประกันชวิีตปีต่อไปจ�ำนวน 327,773 ล้ำนบำท ขยำย
ตัวร้อยละ 3.47 

 - เบี้ยประกันชีวิตจ่ำยครั้งเดียวจ�ำนวน 50,720 ล้ำนบำท 
ขยำยตัวร้อยละ 8.14 

�	ธรุกจิประกนัวนิำศภยัมเีบีย้ ประกนัภยัรบัโดยตรง จ�ำนวน 
169,524 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 6.05 จำก

 - กำรประกันอคัคภียัจ�ำนวน 7,850 ล้ำนบำท ขยำยตวัร้อย
ละ 5.79

 - กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง จ�ำนวน 4,192 ล้ำน
บำท ขยำยตัวร้อยละ 4.39

 - กำรประกันภัยรถจ�ำนวน 99,802 ล้ำนบำท ขยำยตัว 
ร้อยละ 6.66

กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดจ�ำนวน 57,680 ล้ำนบำท ขยำยตัว
ร้อยละ 5.15

ทั้งนี้ ส�ำนักงำนก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) คำดกำรณ์ว่ำ จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีปัจจัย
สนับสนุนทำงด้ำนบวก ส่งผลให้คำดกำรณ์แนวโน้มส้ินปี 2562 จะ
มีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปีประมำณ 904,550 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 
4.9 - 5.9 ประมำณกำรเบี้ยประกันชีวิตจ�ำนวน 664,354 ล้ำนบำท 
เติบโตร้อยละ 5 - 6 และประมำณกำรเบี้ยประกันวินำศภัย จ�ำนวน 
240,197 ล้ำนบำท เติบโต ร้อยละ 4.7 - 5.7

ส�ำหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจประกันภัยในปี 
2562 ซึ่งตำมที่คำดกำรว่ำจะเติบโตประมำณร้อยละ 4.9 – 5.9 นั้น 
มำจำกปัจจัยบวกต่ำงๆดังนี้ 

1.  กำรเติบโตของเศรฐกิจของประเทศ จำกประมำณกำร กำร
ขยำยตัวของ GDP (%) ในปี 2562 อยู่ที่ 3.5-4.5 ที่ปัจจัย
หลกัมำจำกกำรขยำยตวัของกำรลงทนุของทำงภำครฐั ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำม Action Plan ของปี59-61 ,อตัรำ
กำรว่ำงงำนที่ลดลง และกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของฐำนรำย
ได้ในระบบเศรษฐกิจ,กำรฟื้นตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มยุโรป รัสเซีย และจีน และควำมเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนต่ำงชำติหลังจำกกำรเลือกตั้ง 

2.  อตัรำกำรถือครองกรมธรรม์ของประชำชนของประเทศไทย 
ยังอยู่ในอตัรำทีไ่ม่สงูมำกนัก โดยจำก ข้อมลูของ สมำคม
ประกันชวิีตไทย สถิตใินปี 2560 พบว่ำ อตัรำกำรถือครอง
กรมธรรม์ของประชำชนไทย คิดเป็นตัวเลขเพียงร้อยละ 
39.5 ของจ�ำนวนประชำกรทั่วประเทศซึ่งแสดงว่ำธุรกิจ
ประกันยังมีโอกำสที่จะเติบโตได้อีกมำก 

  ส�ำหรับกำรประกันวินำศภัย จำกอัตรำแนวโน้ม 
จ�ำนวนกรมธรรม์ในปี 2561 มอีตัรำกำรขยำยตวัประมำณ
ร้อยละ 18.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 แสดง
ให้เห็นถงึประชำชนเริม่ให้ควำมสนใจในกำรท�ำประกันภัย
เพ่ิมมำกขึน้ โดยเฉพำะในกลุม่ของประกันอคัคภียัทีข่ยำย
ตวัร้อยละ 10.43 และ ประกันภยัเบด็เตลด็ทีข่ยำยตวัร้อย
ละ 92.30 ซึ่งกลุ่มประกันเบ็ดเตล็ดนี้ ประกันภัยประเภท 
ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยกำรเดินทำง จะเป็น 
กลุ่มที่มีจ�ำนวนผู้ถือกรมธรรม์สูงเป็นอันดับต้นๆ (ท่ีมำ: 
รำยงำนข้อมูลสรุปธุรกิจประกันวินำศภัยประจ�ำไตรมำส 
3 ปี 2561ของ ส�ำนักงำนก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย )

  ส�ำหรับโอกำสในกำรขยำยตัวของประกัน
วินำศภัยนั้น ยังมำจำกหลำยปัจจัยซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ประกันภัยรถยนต์จะขึ้นอยู่กับยอด

ภาวะอุตสาหกรรม
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บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



ขายรถในปีน้ันๆ หรือ สภาวะแวดล้อม ภัยธรรมชาติ 
โรคระบาด ก็อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจท�าประกันของ
ประชาชนในกลุม่ของ  ประกันอคัคภัีย(เพ่ิมภัยธรรมชาต)ิ 
หรือ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นต้น 

3.  การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Society) ในประเทศไทย  
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัดส่วนประชากรที่
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปคาดการณ์ว่าจากปี 2559 ท่ี
มีสัดส่วน 14.78% จะเพิ่มขึ้นเป็น 25.12% ในปี 2573  
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้สังคมยุคใหม่หันมาให้ความใส่ใจ
กับการออมและการค�านึงถึงค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิด
ขึ้น ส่งผลให้ประกันสุขภาพมีโอกาสท่ีจะเติบโตได้มาก
โดยสถิติในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2556–2560) พบว่า 
ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพ
เพิ่มสูงขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ 11.31 %  หนึ่งในเหตุผลที่คน
สนใจซือ้ประกนัสขุภาพกันมากขึน้  เนือ่งมาจากต้องการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ทกุ
ปี โดยจากสถิติตั้งแต่ปี 2556-2560 ธุรกิจประกันชีวิต
มีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันสุขภาพเพ่ิมสูงข้ึนทุก
ปี โดยเฉลี่ยปีละ 11.31 % (ที่มา : สมาคมประกันชีวิต
ไทย)  รวมถึงการรับมือกับโรคร้าย ประกอบกับต้องการ
ได้รบับรกิารทางการแพทย์ทีส่ะดวกและรวดเรว็ สามารถ
รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท�าให้
สวัสดิการที่มีอยู่เดิม หรือสิทธิอื่นๆ อาจไม่เพียงพอ รวม
ถึงมาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เอาประกันภัยน�า
ค่าเบ้ียประกันชีวิตและประกันสุขภาพมาหักลดหย่อน
ภาษเีงนิได้ส่วนบคุคลได้ โดยกรมสรรพากรให้สทิธิผูเ้อา
ประกันภัยสามารถน�าค่าเบ้ียประกันสุขภาพมาหักลด
หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ�านวน 15,000 บาท 
ซึ่งเมื่อน�ามารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วสามารถน�ามา
ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดที่ 100,000 บาท นับเป็นแรง
จูงใจส�าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนท�าประกันชีวิต

และประกันสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ
ตอบรับนโยบายของ คปภ. ท่ีมีนโยบายโดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ คปภ. ได้ให้ความสนใจ 

 (ท่ีมา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/ 
 releases/89005)

4. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดย 
ส�านักงานก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) ได้ให้การสนับสนุนการเข้าถึงการท�า
ประกันภัย และการพัฒนาระบบกระบวนการท�างานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามธรุกิจ   เช่น การน�า
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมประกัน
ภัย ทั้งในส่วนของท�าขั้นตอนและวิธีการในการเลือกซื้อ
ประกันให้เป็นเรื่องง่ายส�าหรับผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นตอน
การเปรยีบเทียบประกัน การซือ้ประกันของผูบ้รโิภค โดย
การ ให้การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ คือ กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านประกันภัย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน Startup / 
SMEs ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย และ
สนบัสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการก�ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของส�านักงาน คปภ. (SupTech /RegTech) 
รวมทั้งสร้างรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของ
ประชาชน ผ่าน InsurTech Startup เพื่อใช้เทคโนโลยี
มาช่วยอุตสาหกรรมประกันภัย

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย

เมื่อพิจารณาจากช่องทางจ�าหน่ายพบว่า ช่องทางนายหน้า 
( Broker) ยังคงเป็นช่องทางท่ีท�ายอดขายสูงที่สุด โดยมียอดขาย
รวมทุกประเภทประกันระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561  
อยู่ท่ี 136,059 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58.37% 
รองลงมาได้แก่ช่องทางตัวแทน และ Bancassurance ตามล�าดับ 
โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เป็นกลุ ่มที่มียอดขายสูงสุด 
ที่ 88,591 ล้านบาท 

ในปี 2561 ช่องทางนายหน้า (Broker) หลายบรษิทัได้เข้ามา
มบีทบาทในการขยายขยายตลาดผ่าน Digital Plate Form ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น Line Facebook และ Social Plate form อื่นๆ โดยบริษัท 
ที่น่าจับตามองได้แก่ บริษัท แรบบิท ไฟแนนซ์ เป็นแบรนด์ภายใต้
บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด, บริษัท ไดเร็ค เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทย
แลนด์) จ�ากัด, บริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์เรจ จ�ากัด ที่
เข้ามาบุกตลาด Digital อย่างเต็มตัว 
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 : 

สถิติยอดขายรถยนต์

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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ร�ยง�นก�รรับประกันวิน�ศภัย จำ�แนกต�มช่องท�งก�รข�ย  
รวมทุกบริษัท
สะสมประจำ�เดือน มกร�คม - ธันว�คม 2561รายงานการรบัประกนัวนิาศภยั จ าแนกตามชอ่งทางการขาย
รวมทกุบรษิทั
สะสมประจ าเดอืน มกราคม - ธนัวาคม 2561

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

 ตัวแทน  นายหนา้  ธนาคาร  ไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์  ลกูคา้ตดิตอ่
โดยตรงกับบรษัิท  ผา่นองคก์ร  ขายผา่น

อนิเตอรเ์น็ต  ชอ่งทางอืน่  รวมทัง้ส ิน้

1. การประกนัอคัคภียั
1.1 การประกนัอคัคภียั 1,082,457      3,128,325         4,528,864      -                6,525             319,467         754,018         3,659             -                9,823,314          
1.2 ประกันอัคคภัียทีอ่ยูอ่าศัยแบบประหยัดส าหรับรายยอ่ย (ไมโครอนิชวัรันส)์ 3,693             5,704               31,795           -                -                1,614             -                12                 -                42,817               
1.3 อืน่ 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. การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่   -                    

2.1 การประกันภัยตัวเรอื 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 การประกันภัยรถโดยขอ้บงัคับแหง่กฎหมาย 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 การประกันภัยทรัพยส์นิ -                    
4.1.1 การประกันความเสีย่งภัยทรัพยส์นิ (IAR) 1,236,958      15,115,739       1,777,104      -                5,106             940,679         1,836,575      -                -                20,912,161        
4.1.2 การประกันภัยการเสีย่งภัยทกุชนดิ (All Risks) 262,983         1,011,753         48,512           -                219               148,740         47,971           -                -                1,520,178          
4.1.3 การประกันภัยธรุกจิขนาดยอ่ม 22,656           77,396             6,976             -                31                 2,156             651               14                 -                109,879             
4.1.4 อืน่ 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 การประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย -                    

4.2.1 การประกันภัยความรับผดิตอ่บคุคลภายนอก 138,885         1,344,594         56,017           -                92                 149,298         133,400         4                   -                1,822,291          
4.2.2 การประกันภัยความรับผดิส าหรับผูป้ระกอบอาชพี 31,207           219,492           22,710           -                -                21,230           118,494         89                 -                413,222             
4.2.3 การประกันภัยความรับผดิส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ทีบ่รษัิท 6,595             173,966           7,184             -                -                13,687           42,509           -                -                243,941             
4.2.4 อืน่ 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 การประกันภัยวศิวกรรม 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 การประกันภัยอบุตัเิหตุ

4.5.1 อบุตัเิหตสุว่นบคุคล 318,633         4,175,989         7,790,233      -                5,696,189      457,936         1,837,284      10,782           -                20,287,047        
4.5.2 อบุตัเิหตกุลุม่ 324,692         2,093,389         2,904,038      -                13,542           140,688         157,223         475               -                5,634,046          
4.5.3 อบุตัเิหตกุารเดนิทาง 470,348         1,261,670         121,388         -                1,452             312,546         61,065           108,531         -                2,337,001          
4.5.4 อบุตัเิหตสุ าหรับผูข้ับขีร่ถจักรยานยนตรั์บจา้ง (มอเตอรไ์ซดย์ิม้) 2                   28                   -                -                -                -                -                -                -                30                     
4.5.5 ไมโครอนิชวัรันส์

4.5.5.1 อบุตัเิหตสุ าหรับรายยอ่ย 2,668             141,173           5,979             -                -                161               -                11                 -                149,991             
4.5.5.2 อบุตัเิหตนัุกเรยีนแบบประหยัดส าหรับรายยอ่ย 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 อืน่ 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 การประกันภัยประเภทอืน่ๆ 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   

รายการ

เบ ีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง (พนับาท)

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)
รวมการรบัประกนัภยัทุกประเภท

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)

1 of 1
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โดย TQM เองก็เห็นถึงโอกำสในช่องทำงนี้ เช่นกัน  TQM 
ได้มีกำรวำงแผนกำรท�ำกำรตลำด ทั้งในส่วนของกำรขำยและกำร
ท�ำ Content Marketing  เพื่อท�ำให้เกิด Customer experience ใน 
Plate form ต่ำงๆของ TQM  ซึ่งยังอยู่ในช่วงของกำรหำ Model กำร
ท�ำตลำดที่เหมำะสมที่สุดอยู่

ในส่วนช่องทำงกำรขำยอืน่ๆ ได้แก่ กำรขำยผ่ำนทำงโทรศพัท์ 
(Telemarketing)  และ กำรขำยตรง (Face-to-Face)  บริษัทฯ
ได้วำงแผนท่ีจะขยำยตลำดลูกค้ำรำยย่อย โดยเครื่องมือทำงกำร
ตลำดใหม่ๆ  รวมถึงกำรน�ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับงำนจำกช่องทำงต่ำงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต
และกำรสร้ำง Community โดยกำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำน Social 
media ต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น FB  และ Line เป็นต้น 

ในช่วงปลำยปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มมีกำรจัดกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล (Big Data) ซึ่งถือว่ำมีควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ท่ีจะต่อยอดท้ังในปัจจุบันและอนำคต เนื่องจำกกำรวิเครำะห์ถึง
พฤติกรรมของลูกค้ำก็จะ มีควำมเที่ยงตรง  แม่นย�ำยิ่งขึ้น ดังนั้น กำร
ท�ำ Big data จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญและ
จะท�ำให้กำรท�ำกำรตลำด เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำมี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น   

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอก
ธุรกิจประกันภัย เพ่ือขยำยงำนไปในช่องทำงและธุรกิจอืน่ๆ เช่น กลุม่
ธุรกิจบนัเทงิ เพ่ือท�ำกำรตลำดแบบ DRTV และกำรใช้สือ่ต่ำงๆ เพ่ือให้
ประกันภยัสำมำรถเข้ำถงึได้ ,กลุม่ธุรกิจสนิเชือ่เช่ำซือ้ เงนิกู้ ขนำดเลก็
และกลำง เพ่ือเข้ำไปบรหิำรจดักำรเรือ่งกำรประกันภัยแทน โดยใช้จดุ
แข็งของระบบ Operation ท่ีเชือ่มโยงกับบรษิทัประกนัภัยไว้มำกทีส่ดุ 
และ After Sale Service ของบริษัท โดย Business Model ที่เลือก
ใช้อำจจะต้องพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพันธมิตร เพื่อ
เป็นกำรบริหำรต้นทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญในเรื่อง กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ ผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ เนื่องจำก บริษัทฯ
ต้องกำรท่ีจะรักษำฐำนลูกค้ำกลุ่มนี้เอำไว้ โดยกำรสื่อสำรกำรตลำด
ซึง่ถือเป็นเครือ่งมอืท่ีส�ำคัญในกำรสนบัสนนุให้บรษิทัฯสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยของบริษัทที่ตั้งไว้  โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจัดแผนสื่อสำรกำร
ตลำดในทุกๆปี เน่ืองจำกวิธีกำร เครือ่งมอื และช่องทำงในกำรสือ่สำร
กับลกูค้ำมกีำรเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ ประกอบกับกำรพิจำรณำ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในแต่ละช่องทำงของกำรสื่อสำร ต้องมีกำร
วำงแผนอย่ำงรอบคอบ โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกีำรจดัท�ำแผนกำร
สือ่สำรกำรตลำด ในหลำยมติแิต่ต้องมกีำรเชือ่มโยงในแต่ละกิจกรรม 
เพื่อท�ำให้ลูกค้ำเกิดกำรรับรู้ใน Brand TQM มำกที่สุด 
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โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
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1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภ�  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2. น�ยม�รุต สิมะเสถียร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. ดร.รัชนีพร พุคย�ภรณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ  
4. น�ยชินภัทร วิสุทธิแพทย ์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ  
5. น�งส�วสุวภ� เจริญยิ่ง  กรรมการ

 6.  ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภ�  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน    
 7.  น�งส�วรัตน� พรรณนิภ�  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
 8.  น�ยอำ�พน อ้นเอี่ยม  กรรมการ/กรรมการบริหาร
 9.  น�งส�วสมพร อำ�ไพสุทธิพงษ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร
 10.  น�งส�วสุพิชญ� เทพพิทักษ์  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
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ผู้บริหาร

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภ� 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภ� 
ประธานบริษัท
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น�งส�วรัตน� พรรณนิภ� 
ประธานบริหารความเสี่ยง

น�ยคมเนตร เนตรประไพ
รองประธานบริหารสายงานการตลาด 

น�ยนิคม จันคง
รองประธานบริหาร
สายงานสินไหมและกฎหมาย

น�ยอำ�พน อ้นเอี่ยม
ประธานบริหารปฎิบัติการ

น�ยชัยยศ พรพงษ์อภิสิทธิ์
รองประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ

ดร.พีรเดช อนันตน�ถรัตน
รองประธานบริหารสำานักประธาน

น�งส�วก�ญจนี กุลสุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

น�งส�วสมพร อำ�ไพสุทธิพงษ์ 
ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน

ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ
รองประธานบริหารสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

น�งอัมร�ภรณ์ ไวย�วัจมัย
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี
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1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภำ1/

2. นำยมำรุต สิมะเสถียร

3. ดร.รัชนีพร พุคยำภรณ์

4. นำยชินภัทร วิสุทธิแพทย์

5. นำวสำวสุวภำ เจริญยิ่ง

6. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภำ

7. นำงสำวรัตนำ พรรณนิภำ

8. นำยอ�ำพน อ้นเอี่ยม

9. นำงสำวสมพร อ�ำไพสุทธิพงษ์

ร�ยช่ือ ตำ�แหน่ง

โดยมี นำงสำวสุพิชญำ เทพพิทักษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

หมำยเหตุ 1/ดร. อัญชลิน พรรณนิภำ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริษัทแต่มิได้เป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นำยมำรุต สิมะเสถียร ในฐำนะกรรกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ร่วมพิจำรณำก�ำหนด
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำว

คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ
1. คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ท่ำน ดังนี้

ประธำนกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง คณะกรรมก�รตรวจสอบคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รสรรห�

และกำ�หนดค่�ตอบแทน

ประธ�นบริษัท (President)

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร
(CEO)

ประธ�นบริห�รบัญชี
ก�รเงิน (CFO)

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบัญชี

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รเงิน

ประธ�นบริห�รคว�มเส่ียง
(CRO)

ประธ�นบริห�รปฏิบัติก�ร
(COO)

โครงสร้างการจัดการ
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1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภำ

2. นำงสำวรัตนำ พรรณนิภำ

3. นำยอ�ำพน อ้นเอี่ยม

4. นำงสำวสมพร อ�ำไพสุทธิพงษ์

ร�ยช่ือ

ร�ยช่ือ

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

โดยมี นำงสำวรัตนำ พรรณนิภำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำงสำวสุพิชญำ เทพพิทักษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

3. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

1. นำยมำรุต สิมะเสถียร1/

2. นำยชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 

3. ดร.รัชนีพร พุคยำภรณ์ 

ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริหำร

1. ดร.รัชนีพร พุคยำภรณ์

2. นำยชินภัทร วิสุทธิแพทย์

3. นำยมำรุต สิมะเสถียร

4. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภำ

5. นำงสำวรัตนำ พรรณนิภำ

ร�ยช่ือ ตำ�แหน่ง

โดยมี นำงสำวสุพิชญำ เทพพิทักษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทนจ�ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภำ 

2. นำยมำรุต สิมะเสถียร

3. นำยชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ร�ยช่ือ ตำ�แหน่ง

โดยมี นำงสำวสุพิชญำ เทพพิทักษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจ�ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมำยเหตุ  1/ เป็นกรรมกำรผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท�ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ
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โครงสร้างบริษัทแกน
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 

คณะกรรมก�รบริษัท

ประธ�นบริษัท (President)

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร
(CEO)

ประธ�นบริห�รบัญชี
ก�รเงิน (CFO)

ส�ยง�นบัญชี

ส�ยง�นก�รเงิน

ส�ยง�นก�รตล�ด

ส�ยง�นข�ย

ส�ยง�นสินไหม และกฎหม�ย

ส�ยง�นปฏิบัติก�ร

ส�ยง�นเทคโนโลยี 
ส�รสนเทศ และก�รส่ือส�ร

ส�ยง�น
สำ�นักกรรมก�รบริห�ร

ประธ�นบริห�รคว�มเส่ียง
(CRO)

ส�ยง�น
บริห�รพัสดุและจัดซ้ือ

ประธ�นบริห�รปฏิบัติก�ร
(COO)

ส�ยง�นอ�ค�รสถ�นท่ี

ส�ยง�น
กิจก�รศูนย์ประส�นง�น

ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล
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ประวัติกรรมก�ร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภ�

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

หลักสูตรการอบรม
 1. หลักสูตร Director Certification Program Class 146 ปี 2554
 2. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy  รุ่น 8 ปี 2553
 3. หลักสูตร Role of the Chairman Program  รุ่น 23  ปี 2553
 4. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 26 ปี 2561
 5. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2558
 6. หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปปร.18) ปี 2557
 7. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ปี 2556
 8. หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC) รุ่นที่1 ปี 2556
 9. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 3 ปี 2555

ประสบการณ์ทำางาน
	 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
        2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
        2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
        2550 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท  บริษัท แคสแมท จำากัด

	 บริษัทอื่น
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ทีคิวเอ็ม. เพลส จำากัด
 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำากัด
 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำากัด
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล เทรดดิ้ง จำากัด
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
   บริษัทจดทะเบียนอื่น   ไม่มี
   กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท   8 ปี (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม   คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ  พ.ศ. 2561

อ�ยุ 57 ปี  
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร / ประธ�นบริษัท  
 ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

29

รายงานประจำาปี 2561



น�ยม�รุต สิมะเสถียร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม
 1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ. 2545 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2545)
 3. การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่11   

ประสบการณ์ทำางาน
	 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

	 บริษัทอื่นๆ
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำากัด 
 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท เอ็น แอล ดี เวลลอป์เมนต์ จำากัด (มหาชน)
    และกรรมการอิสระ  

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่น
	 บริษัทจดทะเบียนอื่น  มีจำานวน 1 บริษัท โปรดดูข้อมูลข้างต้น
	 กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี
      
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 7 / 10 ครั้ง
    คณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครั้ง
    คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง  
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2561

อ�ยุ 70 ปี  
สัญช�ติ ไทย 
ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ /
 กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน / 
 กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
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ดร.รัชนีพร พุคย�ภรณ์  

คุณวุฒิทางการศึกษา	
 1. ปริญญาเอก สาขา Psychology  Management , Alliant International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. ปริญญาโท สาขา School Administration, Mississippi state University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. ปริญญาตรี สาขา Business Administration, Mississippi University for Women ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม
 1. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 261  ปี 2561
 2. หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 6 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
 6. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.19) 2549
 7. โครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (พสบ.3)
 
ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

	 บริษัทอื่น
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
 2530 – ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
 กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี  
 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 9 / 10 ครั้ง
    คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 7 ครั้ง
    คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

อ�ยุ 60 ปี 
สัญช�ติ ไทย    
ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน /
 กรรมก�รตรวจสอบ 
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น�ยชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 1. ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 
 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น162  ปี 2555
 3. หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น36 ปี 2556

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
   
	 บริษัทอื่น
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช็อกโกทอส จำากัด
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนทศกัณฐ์ จำากัด
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอโอวันแบรนด์ดิ้ง จำากัด
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลลอว์ จำากัด
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำากัด 
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟิร์ม จำากัด
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌอร่า จำากัด (มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอชเคพี จำากัด
 2557 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สำานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำากัด
 2553 – 2557 หุ้นส่วน บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำากัด
  
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ	/	ผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น  มีจำานวน 1 บริษัท โปรดดูข้อมูลข้างต้น
 กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง
    คณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครั้ง
    คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง

อ�ยุ 51 ปี
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง / กรรมก�รตรวจสอบ
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บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



น�งส�วสุวภ�  เจริญย่ิง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 1 ปี 2543
2. หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 2 สถาบัน IOD ปี 2560
3. หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment   สถาบัน IOD  ปี 2559
4. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  สถาบัน IOD  ปี 2557
5. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 5 สถาบัน IOD   ปี 2557
6. หลักสูตร Audit Committee Program สถาบัน IOD  ปี 2554
7. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy  รุ่นที่ 6 สถาบัน IOD  ปี 2554
8. Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2552
9. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถานบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 1  ปี 2548

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

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
        บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 
 บริษัทอื่น
 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์   เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
 2557 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 2558 – 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)
 2544 – 2558  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)
 2558 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน)
 2558 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง จำากัด (มหาชน)
 2558 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
 2553 – 2558 กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
   บริษัทจดทะเบียนอื่น  มีจำานวน 2 บริษัท โปรดดูข้อมูลข้างต้น
   กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 8 / 8  ครั้ง

อ�ยุ  56 ปี  
สัญช�ติ  ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน   กรรมก�ร   
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รายงานประจำาปี 2561



ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภ�

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการอบรม 
 1. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 147 ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
      2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
      3. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      4. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
      5. หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำาระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวรพะราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
  รุ่นที่ 2 เสาหลักเพื่อแผ่นดิน
      6. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถานบันวิทยการตลาดทุน (วตท.)รุ่น 22 

ประสบการณ์ทำางาน
 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสแมท จำากัด
 2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัท แคสแมท จำากัด
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวแอลดี จำากัด
 
 บริษัทอื่นๆ
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม. เพลส จำากัด
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำากัด
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จำากัด
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำากัด
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ จำากัด   
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล เทรดดิ้ง จำากัด
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
    กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 8 ปี (พ.ศ. 2554  –  ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง
    คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 6 / 6 ครั้ง
    คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

อ�ยุ  47 ปี 
สัญช�ติ  ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  กรรมก�ร / กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร / ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO)
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บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



น�งส�วรัตน� พรรณนิภ� 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

หลักสูตรการอบรม 
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางาน
 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2545 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานพัสดุและจัดซื้อ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 
 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2551 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานพัสดุและจัดซื้อ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสแมท จำากัด
 2550 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท แคสแมท จำากัด
 2550 – ปัจจุบัน รองประธานสายงานบริหารพัสดุและจัดซื้อ บริษัท แคสแมท จำากัด
 
 บริษัทอื่น
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ง จำากัด
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จำากัด
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำากัด
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ บิลเลี่ยน ดีล เทรดดิ้ง จำากัด
 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
   บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
   กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (พ.ศ. 2560  –  ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 11 / 11  ครั้ง
    คณธกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
    คณะกรรมการบริหาร 6 / 6 ครั้ง

อ�ยุ  56 ปี 
สัญช�ติ  ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  กรรมการบริหาร / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
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น�ยอำ�พน อ้นเอ่ียม

คุณวุฒิทางการศึกษา	/	หลักสูตรการอบรม 
 1. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 254  ปี 2561

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
        บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ /ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2545 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานอาคารสถานที่  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
   รองประธานบริหารสายงานกิจการศูนย์ประสานงาน
   รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
   รองประธานบริหารสายงานกิจการศูนย์ประสานงาน
 2551 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานอาคารสถานที่  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
   รองประธานบริหารสายงานกิจการศูนย์ประสานงาน
   รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แคสแมท จำากัด
 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)  บริษัท แคสแมท จำากัด
 2550 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานอาคารสถานที่  บริษัท แคสแมท จำากัด
   รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
 
 บริษัทอื่น
 2560 – 2561 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดาราเดลี่ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น   ไม่มี
    กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  2 ปี (พ.ศ. 2560  –  ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม   คณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง
     คณะกรรมการบริหาร 6 / 6 ครั้ง
ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ    พ.ศ. 2561

อ�ยุ  56 ปี
สัญช�ติ  ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร / 
  ประธ�นบริห�รปฏิบัติก�ร (COO)
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น�งส�วสมพร อำ�ไพสุทธิพงษ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

หลักสูตรการอบรม 
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 3. หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
 5. หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที่ 7 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน (BOI)

ประสบการณ์ทำางาน
 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท แคสแมท จำากัด
 
 บริษัทอื่น
 2557 – 2559 กรรมการ                               สายงานการเงินและการลงทุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2557 – 2559 ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
 2556 – 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
 2554 – 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
   ด้านการตลาด ด้านปฏิบัติการ
 2554 – 2557 กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
 2552 – 2557 ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
    กิจการอ่ืนท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่มี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (พ.ศ. 2560  –  ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการบริษัท 11 / 11  ครั้ง
    คณะกรรมการบริหาร 6 / 6 ครั้ง

อ�ยุ 55 ปี  
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร
 ประธ�นบริห�รบัญชีก�รเงิน (CFO)
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ประวัติผู้บริห�รบัญชี/ก�รเงิน

น�งอัมร�ภรณ์  ไวย�วัจมัย

น�งส�วก�ญจนี กุลสุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
								บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี  บริษัท แคสแมท จำากัด
 
 บริษัทอื่น
 2536 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 1. ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  2. ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
        บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน  บริษัท แคสแมท จำากัด
 
 บริษัทอื่น
 2555 – 2558 ผู้จัดการฝ่าย operation  บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด

อ�ยุ  52 ปี
สัญช�ติ  ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี

อ�ยุ  57 ปี
สัญช�ติ  ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน
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น�งส�วสุพิชญ� เทพพิทักษ์

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 1. ปริญญาโท  สำาหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการอบรม
 1. Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 85/2018 สถาบัน IOD ปี 2561
 2. Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 40/2018 สถาบัน IOD ปี 2561

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
 บริษัทในกลุ่ม	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 2547 – 2560 ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด

อ�ยุ 46 ปี
สัญช�ติ ไทย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน เลข�นุก�รบริษัท

ประวัติเลข�นุก�รบริษัท
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

2496 เร่ิมดำ�เนินธุรกิจน�ยหน้�ประกันภัยภ�ยใต้
แนวคิด “เกียงซิง”
� กลุ่มบริษัทฯ ถือก�ำเนิด โดยคุณเอ็กเซี้ยง แซ่แต้ และ

คุณกวง แซ่แต้ ซึ่งเป็นปู่ และบิดำของคุณอัญชลิน  
พรรณนิภำ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้ประกอบ
ธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยโดยขำยผลิตภัณฑ์ประกัน
วินำศภัย เช่น ประกันอัคคีภัยให้กับบริษัท มุยอำ
ประกันภัย จ�ำกัด หรือซ่ึงเดิมเป็นบริษัทประกัน
วินำศภัยในกลุ่มของบริษัท เอไอเอ จ�ำกัดในปัจจุบัน 
โดยด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวคิด “เกียงซิง” ซึ่งมีควำม
หมำยว่ำ ควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือ 

2505 เป็นน�ยหน้�ประกันภัยให้กับบริษัท
 ประกันภัยชั้นนำ�ในประเทศไทย

� ขยำยธุรกิจ นำยหน้ำประกันวินำศภัย ให้กับบริษัท
ประกันชั้นน�ำท่ีมีชื่อเสียงในขณะนั้นเพ่ิมเติม เช่น 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด บริษัท ศรีอยุธยำ
ประกันภัย จ�ำกัด บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จ�ำกัด 
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ำกัด และ บริษัท คุ้ม
เกล้ำ ประกันภัย จ�ำกัด เป็นต้น 

2540  ก่อตั้ง บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ จำ�กัด 
 เพ่ือประกอบธรุกจิน�ยหน้�ประกนัวนิ�ศภัย 

� ครอบครัวพรรณนิภำ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง TQM 
Broker เพ่ือสำนต่อธุรกิจของคุณกวง แซ่แต้ ผู้เป็น
บิดำ ในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย 
โดยมแีนวคดิใหม่ในกำรขำยประกันวินำศภัยผ่ำนทำง
โทรศพัท์ (Telemarketing) ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 
1.0 ล้ำนบำท 

2547 เปิดสำ�นักง�นเพื่อรองรับก�รขย�ยตัว
 ท�งธุรกิจ

� TQM Broker ได้เปิดส�ำนักงำน บนพ้ืนท่ีขนำด 
2,000.0 ตำรำงเมตร ทีเ่ขตลำดพร้ำว จงัหวัดกรงุเทพฯ 
เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจนำยหน้ำประกัน
วินำศภัย 

2550 เปิดศูนย์บริก�รต่�งจังหวัดแห่งแรก
 และก่อตั้ง บริษัท แคสแมท จำ�กัด
 เพื่อให้บริก�รด้�นเทคโนโลยี
 ส�รสนเทศและซอฟต์แวร์

� TQM Broker เปิดศูนย์บริกำรแห่งแรกที่ อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร
ลูกค้ำในเขตปริมณฑลให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

�	ครอบครวัพรรณนภิำ ได้จดัต้ัง Casmatt โดยถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 95.0 ของทนุจดทะเบยีนและช�ำระแล้ว 
โดยมทุีนจดทะเบยีน 1.0 ล้ำนบำท เพ่ือให้บรกิำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟต์แวร์

2551  ก่อตั้ง บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ 
 โบรคเกอร์ จำ�กัด เพื่อประกอบธุรกิจ
 น�ยหน้�ประกันชีวิต

� ครอบครัวพรรณนิภำ ได้จัดตั้ง TQM Life โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 98.0 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระ
แล้ว โดยมีทุนจดทะเบียน 3.0 ล้ำนบำท เพ่ือขยำย
ธุรกิจไปยังธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต  

2496 2540 2550 2552

2505 2547 2551

ริเริ่มแนวคิด
"เกียงซิง"

เปิดสำานักงาน
ใหม่ที่

ลาดพร้าว

ก่อตั้ง 
บจก. ทีคิวเอ็ม 

ไลฟ์ อินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์

ก่อตั้ง 
บจก. ทีคิวเอ็ม 

โบรคเกอร์

เปิดศูนย์บริการ
ต่างจังหวัด
แห่งแรก
และก่อตั้ง 

บจก.แคสแมท

เปิดสำานักงาน
แห่งใหม่ อาคาร
พรรณนิภา 1

เป็น
นายหน้า
ประกันภัย
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2552  กลุ่มบริษัทฯ เปิดสำ�นักง�นแห่งใหม่
 ในน�ม “อ�ค�รพรรณนิภ� 1”

� กลุ่มบริษัทฯ เปิดส�ำนักงำนแห่งใหม่ 6 ชั้น ที่เขต
ลำดพร้ำว จังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยพ้ืนที่กว่ำ 10,000 
ตำรำงเมตร เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ 
และให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบด้วยพนักงำนกว่ำ 
1,000 คน 

2555  ขย�ยศูนย์บริก�ร
� ขยำยศูนย์บรกิำร ท�ำให้มจี�ำนวนทัง้สิน้ 71 ศนูย์บรกิำร

2556  ปรับเปลี่ยน และขย�ยศูนย์บริก�รเป็นส�ข�
� ปรบัเปลีย่นขยำยสำขำ และศูนย์บรกิำรท�ำให้มจี�ำนวน

ทั้งสิ้น 19 สำขำ และ 60 ศูนย์บริกำร

2557  ปรับเปลี่ยน และขย�ยศูนย์บริก�รเป็นส�ข�
� ปรบัเปลีย่นขยำยสำขำ และศูนย์บรกิำรท�ำให้มจี�ำนวน

ทั้งสิ้น 56 สำขำ และ 31 ศูนย์บริกำร

2558  เปิดก�รให้บริก�รก�รข�ยประกัน
 ผ่�นระบบออนไลน์อย่�งเต็มรูปแบบ

� กลุ่มบริษัทฯ เปิดกำรให้บริกำรกำรขำยประกันภัย
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tqm.co.th  อย่ำงเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งเปิดให้บริกำร กำรสื่อสำรผ่ำนระบบ
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือที่หมำยเลขโทรศัพท์ 
02-1508888 และเปิดสำยด่วน หมำยเลข 1737 เพื่อ
ให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมง

� ปรบัเปลีย่นขยำยสำขำ และศูนย์บรกิำรท�ำให้มจี�ำนวน
ทั้งสิ้น 66 สำขำ และ 29 ศูนย์บริกำร

2559  ก�รเพิ่มทุนจดทะเบียน
 และก�รปรับโครงสร้�งภ�ยในกลุ่มบริษัทฯ 

� บริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 225.0 ล้ำนบำท 
เพ่ือปรับโครงสร้ำงเงินทุนและโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ (1) TQM  
Broker (2) TQM Life และ (3) Casmatt เพ่ือให้
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัททั้ง 3 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนกำร
ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระ
แล้วโดยภำยหลงักำรปรบัโครงสร้ำงดงักล่ำว ผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของกลุม่บรษิทัฯ ได้ควบคมุกลุม่บรษิทัฯ ผ่ำนกำร
ลงทุนในบรษิทัฯ กำรจดัโครงสร้ำงดงักล่ำวถือเป็นกำร
จดัโครงสร้ำงกลุม่บรษิทัฯ ภำยใต้กำรควบคมุเดยีวกัน  
(Under Common Control)

2560  ก�รเข้�ซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท 
 ทีคิวแอลดี จำ�กัด

� บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ TQLD ในสัดส่วน 
ร้อยละ 40.0 โดย TQLD เป็นผูใ้ห้บรกิำรให้ค�ำแนะน�ำ
เก่ียวกับประกันภัย  เนื่องจำกเห็นช่องทำงในกำร
เติบโตของธุรกิจดังกล่ำว 

� กลุ ่มบริษัทฯ ได้พัฒนำกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง
ส่ือสำรใหม่ผ่ำนระบบแอปพลิเคชันให้กับบริษัทฯ 
(TQM Mobile Application) ภำยใต้ชื่อ “TQM  
Beside” 

� ปรับเปลี่ยนขยำยสำขำ และศูนย์บริกำรท�ำให้มี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 67 สำขำ และ 28 ศูนย์บริกำร

2555 2557 2559 2561

2556 2558 2560

ปรับเปลี่ยนศูนย์
บริการเป็นสาขา 

19 สาขา 
60 ศูนย์บริการ

เข้าสู่ระบบ
ขายออนไลน์
เต็มรูปแบบ

เข้าซื้อหุ้น
สามัญ
TQLD

ขยายศูนย์บริการ 
71 ศูนย์

ปรับเปลี่ยนศูนย์
บริการเป็นสาขา 

56 สาขา 
31 ศูนย์บริการ

เพิ่มทุน
จดทะเบียน
225 ลบ.

ก้าวเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์

อย่างเต็มตัว
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2561  1. เปิดสำ�นักง�นแห่งใหม่ในน�ม “อ�ค�ร 
 พรรณนิภ� 2”  
�	กลุ่มบริษัทฯ เปิดส�ำนักงำนแห่งใหม่ในนำม “อำคำร

พรรณนิภำ 2” สงู 7 ชัน้ เขตลำดพร้ำว จงัหวดักรงุเทพฯ 
ด้วยพ้ืนทีก่ว่ำ 6,500 ตำรำงเมตร เพ่ือรองรบักำรเตบิโต
ของกลุ่มบริษัทฯ

�	กลุ่มบริษัทฯ มีสำขำ และศูนย์บริกำรทั่วประเทศรวม
ทั้งสิ้น 74 สำขำ และ 21 ศูนย์บริกำร ตำมล�ำดับ

�	กลุ่มบริษัทฯ เปิดกำรให้บริกำรให้ข้อมูลควำมรู้ น�ำ
เสนอบทควำม และข่ำวสำรพร้อมค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนกำรเปรียบเทียบรูปแบบ
ประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ ผ่ำนเว็บไซต์ www.
mheemhee.com 

�	กลุม่บรษิทัฯ ได้พัฒนำช่องทำงกำรตดิต่อสือ่สำร ผ่ำน
ระบบแอปพลิเคชั่น “Chat Bot” เพื่อให้บริกำรข้อมูล
เก่ียวกับกำรท�ำประกันภัย และเพ่ือเป็นช่องทำงขำย
ออนไลน์เพ่ิมเติม ผ่ำนช่องทำงไลน์เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย

 2.  เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
  แห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันว�คม  

 2561  

�	บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน 
และเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 
(มหำชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561

�	บรษิทัฯ เพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำก 225 ล้ำน
บำท (สองร้อยยี่สิบห้ำล้ำนบำท) เป็น 300 ล้ำนบำท 
(สำมร้อยล้ำนบำท) เพื่อรองรับกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ 

�	ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทย่อย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวัน
ที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 มีมติอนุมัติ กำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนในบริษัท ดังนี้
1)  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด จำก

เดิม 200 ล้ำนบำท (สองร้อยล้ำนบำท) เป็นทุน 
จดทะเบียน จ�ำนวน 400 ล้ำนบำท (สี่ร้อยล้ำน
บำท) เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2561

2)  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด 
จำกเดิม 10 ล้ำนบำท (สิบล้ำนบำท) เป็น 50  
ล้ำนบำท (ห้ำสบิล้ำนบำท) เมือ่วันท่ี 17 ธันวำคม 
2561

�	20 ธันวำคม 2561 TQM น�ำหุ้นเข้ำท�ำกำรซื้อขำย
วันแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปิด 
กำรจองซื้อหุ้นไอพีโอ 75 ล้ำนหุ้น ท่ีรำคำหุ ้นละ 
23 บำท โดยใช้ชื่อย่อในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ว่ำ 
“TQM”
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ละบริษัท สรุปได้ดังนี้

TQM Broker

TQM Life

 1 บริษัทฯ  3,999,998  100.0

 2 นำยอัญชลิน พรรณนิภำ              1  0.0

 3 นำงนภัสนันท์ พรรณนิภำ              1  0.0

  รวมทั้งหมด  4,000,000  100.0

 1 บริษัทฯ           499,998  100.0

 2 นำยอัญชลิน พรรณนิภำ              1  0.0

 3 นำงนภัสนันท์ พรรณนิภำ              1  0.0

  รวมทั้งหมด  500,000  100.0

ร�ยช่ือผู้ถือหุ้น

ร�ยช่ือผู้ถือหุ้น

ลำ�ดับท่ี

ลำ�ดับท่ี

จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

ที่มำ: ส�ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ TQM Broker ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561

ที่มำ: ส�ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ TQM Life ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 300,000,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 300,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท และมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 300,000,000 บำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.0 บำท  

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และสัดส่วนกำรถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

  1 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 152,700,100 50.90

 2 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภำ   25,600,000   8.53

 3 ดร.อัญชลิน พรรณนิภำ   25,500,000   8.50

 4 นำงสำวสุลลิตำ ถำนบุรี   10,065,900   3.36

 5 นำยศรศักดิ์ ถำนบุรี     9,500,000   3.17

 6 นำงสำวรัตนำ พรรณนิภำ     7,999,900   2.67

 7 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)     4,250,000   1.42

 8 บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)     4,250,000   1.42

 9 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)     4,035,900   1.35

 10 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)     3,000,000   1.00

  บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)     3,000,000   1.00

ช่ือ - สกุลผู้ถือหุ้นลำ�ดับท่ี จำ�นวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

ที่มำ : รำยชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จัดท�ำโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ขัอมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 50.0 ของก�ำไรสทุธิตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หลงัหกัภำษเีงนิ
ได้นิติบุคคลและหลังหักส�ำรองตำมกฎหมำยของแต่ละปี โดยอัตรำ
กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจเปลีย่นแปลงไปจำกท่ีก�ำหนดไว้ ท้ังนี้ 
ขึน้อยู่กับผลกำรด�ำเนนิงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ�ำเป็น
ในกำรลงทุน เงินทุนหมุนเวียน กำรลงทุนเพ่ิมเติม กำรขยำยธุรกิจ 
เงื่อนไขและข้อจ�ำกัดตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงิน และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนตำมที่คณะกรรมกำร และ/ หรือผู้
ถือหุ้นของบริษทัเหน็สมควร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะไม่เกิน
ก�ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ และเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำก
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50.0 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ำรองตำมกฎหมำย
ของแต่ละปี โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลง
ไปจำกที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน 
สภำพคล่อง ควำมจ�ำเป็นในกำรลงทุน เงินทุนหมุนเวียน กำรลงทุน
เพ่ิมเติม กำรขยำยธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ�ำกัดตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
สัญญำกู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนตำม
ที่คณะกรรมกำร และ/ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
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3. บริษัทร่วม
 บริษัท ทีคิวแอลดี จำากัด

2.3 บริษัท แคสแมท จำากัด

2.2 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ TQM Life Insurance Broker Company Limited
ประเภทธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิต
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 123/3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0105551106143
โทรศัพท์ 0 2119 8888
โทรสาร 0 2119 9000
ทุนจดทะเบียน  50.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนชำาระแล้ว 50.0 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท ทีคิวแอลดี จำากัด 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ TQLD Company Limited
ประเภทธุรกิจ ให้บริการคำาแนะนำาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 92/25 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท 0105559148619
โทรศัพท์ 063 065 6919
เว็บไซต์/โฮมเพจบริษัท www.noon.in.th
ทุนจดทะเบียน  3.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนชำาระแล้ว  3.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2561

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท แคสแมท จำากัด 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Casmatt Company Limited
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0105550075155
โทรศัพท์ 0 2119 8888
โทรสาร 0 2119 9000
เว็บไซต์/โฮมเพจบริษัท www.casmatt.co.th
ทุนจดทะเบียน  5.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2561
ทุนชำาระแล้ว  5.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
1. บริษัทฯ

2. บริษัทย่อย
 2.1 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ TQM Corporation Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
 ที่ประกอบธุรกิจหลักนายหน้าประกันภัย
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000307
โทรศัพท์ 0 2119 8888
โทรสาร 0 2119 9000
เว็บไซต์/โฮมเพจบริษัท www.tqmcorp.co.th
ทุนจดทะเบียน  300.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทุนชำาระแล้ว  300.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ TQM Insurance Broker Company Limited
ประเภทธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท 0105540084143
โทรศัพท์ 0 2119 8888
โทรสาร 0 2119 9000
ทุนจดทะเบียน  400.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทุนชำาระแล้ว  400.0 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ("ส�ำนักงำน ก.ล.ต.") และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลำดหลกัทรพัย์ฯ") โดยตระหนัก
ถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำระดบักำรก�ำกับ
ดแูลกิจกำรทีม่อียู่ให้ดย่ิีงขึน้ เพ่ือกำรเติบโตทำงธุรกิจท่ีดอีย่ำงย่ังยืน
ในระยะยำวและสนับสนุนให้เกิดควำมโปร่งใส ซึ่งหลักกำรดังกล่ำว
ไม่เพียงแต่เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้
มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยเท่ำนัน้ แต่ยังสำมำรถสร้ำงคณุประโยชน์และผล
กำรด�ำเนนิธุรกจิทีด่ใีห้แก่บรษิทั และสร้ำงประโยชน์โดยรวมต่อควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและ
ควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม กำรค�ำนึงถึงบทบำท
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส รวมถึงคณะ
กรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่และ
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัได้มมีติอนุมตัแิละบงัคบัใช้นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร โดย
ครอบคลุมเน้ือหำหลักกำรส�ำคัญต้ังแต่โครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท จนถึงหลักกำรใน
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ โดยอำศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรองค์กรท�ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด�ำเนินงำนใด ๆ 
ของบรษิทัฯ เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม และค�ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุ
ของผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย โดยสำระส�ำคญัของนโยบำย
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมในกฎบัตรคณะกรรมกำร โดยมีหน้ำท่ี
ส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญในกำรประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรต่ำงๆ ซึง่คณะกรรมกำรมคีวำม

เข้ำใจในบทบำทหน้ำที ่ประโยชน์ และหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี
ในกำรสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืน และจะติดตำม ประเมนิ
ผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรจะก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ  
และบรษิทัย่อย โดยค�ำนงึถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรปรบั
ตัวเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยต่ำงๆ  เพื่อผลประกอบ
กำรทีดี่ในระยะยำว ด้วยกำรประกอบธุรกิจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และค�ำนงึถึงสิง่แวดล้อม อย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธิและรบัผดิชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วน
ได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำให้
กิจกำรอย่ำงย่ังยืน และกำรส่งเสริมนวัตกรรม อำทิเช่น กำรลงทุน
ในระบบ Call Center เนือ่งจำกเลง็เหน็ว่ำกำรบริกำรลูกคำ้รำยย่อย
เป็นล้ำนคนต้องมรีะบบทีด่แีละรองรบัได้ และมองว่ำนวัตกรรมน้ันมี
ส่วนช่วยให้สำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำได้มำกขึน้ด้วยพฤตกิรรมและควำม
ต้องกำรของลูกค้ำท่ีเปลี่ยนไป กำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยส�ำหรับ
ประกันภัยทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ผ่ำนทำง Application และ
ช่องทำงกำรขำยประกันผ่ำนทำง Line (Chat bot) เป็นรำยแรก

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้มีกำรก�ำหนดหน้ำท่ีและ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ
ประธำนกรรมกำร (President)ไว้อย่ำงชัดเจน และจะท�ำกำรก�ำกับ
ดแูลให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมท่ีก�ำหนดด้วยควำม
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ข้อ
บงัคบั มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น และนโยบำย
ต่ำงๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงต่อกำรก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
ให้สำมำรถเติบโตคู่กับสังคมด้วยควำมย่ังยืน สร้ำงคุณค่ำและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้ำ คู่ค้ำ พนักงำน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้
เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมกำรสื่อสำร และเสริมสร้ำง
ให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในกำร
ตัดสินใจและกำรด�ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดับจนกลำยเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพ่ือ
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ควำมยัง่ยืน โดยเน้นควำม “ซื่อสัตย์ ยตุิธรรม บริกำรเยี่ยม ตอบแทน
สังคม” ตำมค่ำนิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยึดถือมำกว่ำ 60 ปี 
กล่ำวคือ บริษัทฯ มีควำมซื่อสัตย์ต่อลูกค้ำและบริษัทประกันภัย มี
ควำมยุติธรรม คือ ธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยจะด�ำรงตนเป็นกลำง 
ไม่เลือกข้ำง

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรมกีำรก�ำหนดกลยุทธ์ แผนงำนต่ำงๆ 
พร้อม ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร 
โดยมีกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมและ
ปลอดภัย นอกจำกนี้ จะต้องตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรตั้งเป้ำ
หมำยท่ีอำจน�ำไปสู่กำรประพฤติท่ีผิดกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม 
(unethical conduct) ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีกำรถ่ำยทอด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธ์และแผนงำนให้ท่ัวทัง้องค์กร 
โดยได้พิจำรณำแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่ำงๆ โดยค�ำนงึถึงกำร
สร้ำงคณุค่ำทีย่ั่งยืน แก่ผูถื้อหุ้น ผูม้ส่ีวนได้เสยี สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ได้แก่ กำรคดัเลอืกบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ และตระหนกัถึง
ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรจึงได้จัดให้มีกำรอบรมอยู่เสมอ 
และกำรก�ำหนดกิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น กำรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกับประกันภัยแก่ชมุชน กำรมอบกรมธรรม์อบุตัเิหตแุก่เจ้ำหน้ำท่ี
ต�ำรวจ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีควำม

รู้ควำมสำมำรถ มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์แก่บริษัทฯ ท้ังน้ี กรรมกำรบริษัทจะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนด
และทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด และไม่น้อยกว่ำ 3 คน กรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด ซึ่งมีควำมเข้มงวดไม่น้อยกว่ำ
คุณสมบัติที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนด ปัจจบุนัคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วยกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน และกรรมกำรอิสระ 3 คน เพื่อถ่วงดุลอ�ำนำจ
อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยเพ่ือช่วยคณะ
กรรมกำรจัดกำรตำมขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งต้ังบุคคลที่เหมำะสมเป็น
ประธำนกรรมกำร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร
ทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ
หน่ึงท่ำนเพ่ือร่วมพิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดกำรถ่วงดุลอ�ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจัดกำรและให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน

ท้ังน้ี คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือท�ำหน้ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรในกำร
สรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมด้วยกระบวนกำรที่โปร่งใส
และชัดเจน พร้อมพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมก่อนเสนอให้ผู้
ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำกับดูแลให้กรรมกำรทุกท่ำนมี
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ 
และดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมตลอดจน
จ�ำนวนครั้งท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำและ
รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ นอกจำก
นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนิน
กำรของคณะกรรมกำรรวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
ของคณะกรรมกำร ตลอดจนดูแลจัดกำรเก่ียวกับกำรประชุมคณะ
กรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรและผู้บริหำรระดับ
สูง เพ่ือท่ีสำมำรถมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีกำรสรรหำกรรมกำรและผู้
บริหำรระดับสูงท่ีเหมำะสมเพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำน และปฏิบัติ 
ตำมแผนธุรกิจและแนวทำงกำรเตรียมพัฒนำผู้สืบทอดต�ำแหน่ง 
(Succession Plan) ตำมที่ระบุในกฎบัตรและจรรยำบรรณ (code 
of conduct) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก�ำหนด นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยในกำรท�ำควำม
เข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อำจมีผลกระทบ 
ต่อกำรบริหำรงำนของกิจกำรและอ�ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำร
จัดกำรกิจกำร เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
คณะกรรมกำรบริษัท และจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่อำจมี 
ผลกระทบต่อกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงเหมำะสม

ในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว คณะกรรมกำรได้มีกำรก�ำหนด
โครงสร้ำงกำรตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร ตลอดจนกำร
ประเมินผลที่เหมำะสมกับขอบเขตควำมรับผิดชอบของหน้ำท่ีที่ได้
รบัมอบหมำย โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
ช่วยก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคลและ
พัฒนำองค์กร และมตขิองผูถื้อหุน้ ทัง้น้ี กรรมกำรได้รบัค่ำตอบแทน
เป็น เบีย้ประชมุ ส่วนผูบ้รหิำรจะได้รบัผลตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและ
โบนัสประจ�ำปี ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
ผลกำรประเมินงำนตำมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรและแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ตำมที่ระบุในกฎบัตรและจรรยำบรรณ (code of conduct) ไว้เป็น
ส�ำคัญ 

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำม
ดแูลกำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกรให้มคีวำมรู ้ทักษะ ประสบกำรณ์ 
และแรงจูงใจที่เหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรบริหำรกิจกำรให้
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เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
ตลอดจนสำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ

คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำง
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ พร้อมท้ังมีกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมศักยภำพใน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
เพ่ือผลประโยชน์ของลกูค้ำ ซึง่จะช่วยสนบัสนุนธุรกิจให้เตบิโตในยุค
ดิจิตอล โดยมีบริษัท แคสแมท จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ซึง่ประกอบธุรกิจท่ีปรกึษำด้ำนระบบงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นผู้
สนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนและรบัผดิชอบดแูลพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในด้ำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพ่ือรองรบักำร
เจริญเติบโต และขยำยตลำดในอนำคต มีกำรดูแลแผนรองรับที่จะ
ท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองในยำมท่ีเกิดสภำวะวิกฤต
หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรจะตดิตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบ
ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
ท่ีเก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
จะส่งเสริมกำรด�ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้บริษัทฯ ตำมสภำพ
ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำร
ก�ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำร
ออกแบบและพัฒนำสินค้ำและบริกำร กำรวิจัย กำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรร่วมมือกับ 
คู่ค้ำ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดถือควำมเป็นธรรมเป็นหัวใจส�ำคัญ พร้อมให้บริกำรที่ดี
เลิศแก่ลูกค้ำและผู้มำติดต่อ ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่ำงยุติธรรม ไม่
เอำเปรียบหรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของ 
ธรรมภบิำลอย่ำงเคร่งครดั ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญของบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่ำงโปร่งใส เหมำะสม เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

�	พนักงาน  ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลัก
พิจำรณำผลงำนด้วยควำมเป็นธรรมและสำมำรถวัดผล
ได้ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดและมุ ่งส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกน้ี บรษิทัยังค�ำนงึถึงสทิธิของพนกังำนเป็นส�ำคญั
และเปิดโอกำสให้พนกังำนร้องเรยีนกรณีทีไ่ม่ได้รบัควำม
เป็นธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

�	ลูกค้า สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในระยะ
ยำวกับลูกค้ำ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตควำมเชื่อ
ถือและไว้วำงใจ โดยบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรสร้ำงควำม
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำด้วยกำรรับผิดชอบ และให้
ควำมส�ำคัญต่อปัญหำและควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็น

อันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและกำรให้บริกำรที่ดีมี
ประสิทธิภำพ

�	เจ้าหน้ี สร้ำงควำมสมัพันธ์และปฏิบตัต่ิอเจ้ำหนี ้โดยยึด
หลักควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเชื่อถือและไว้วำงใจ และ
มหีน้ำทีร่บัผดิชอบและให้ควำมส�ำคญัต่อเง่ือนไขต่ำงๆที่
ได้ท�ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี้อย่ำงดีที่สุด

�	คู่ค้า ปฏบิตัิต่อคูค้่ำด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ และมคีวำม
เท่ำเทียมกัน เพ่ือให้กำรประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเป็นคู่ค้ำ 
ในระยะยำวกับบริษัทฯ โดยเลือกท�ำธุรกิจกับคู่ค้ำจำก
เงื่อนไขต่ำงๆ เช่น รำคำ คุณภำพ ควำมน่ำไว้วำงใจ 
ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง ตลอดจนควำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคนิค กฎหมำย และกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม

�	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงำน
ด�ำเนนิธุรกิจอย่ำงรบัผดิชอบและเป็นประโยชน์แก่สงัคม
และชมุชน และมหีน้ำทีป่ระพฤตต่ิอชมุชนทีอ่ำศยัอยู่ใกล้
เคยีงด้วยควำมเป็นมติร ให้ควำมช่วยเหลอืและสนบัสนนุ
พัฒนำชุมชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดี 

�	การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯประกอบ
ธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม

�	หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เก่ียวข้องและปฏิบัติ
ต่อภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อย่ำงมีควำม 
เป็นกลำงตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในกฎบตัรและจรรยำบรรณ 
และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมกำรจะก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะท�ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีคณะกรรมกำรได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ทกุคนต้องเป็นกรรมกำรอสิระ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติ
และหน้ำท่ีตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
อสิระ เพ่ือท�ำหน้ำท่ีต่ำง ๆ  ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ
กำรควบคมุภำยใน กำรปฏบิติัตำมกฎหมำย กำรพิจำรณำคัดเลอืกผู้
สอบบญัช ีกำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ และกำรจดัท�ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพ่ือดแูลสนับสนุนคณะกรรมกำรใน
กำรดูแลระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมทีก่�ำหนดใว้ ในนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) 
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ทัง้น้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำคณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกบัดแูลระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยจัดกำร
กำรก�ำกับดูแล ดังนี้

1. จรรยำบรรณของบุคลำกร 
2. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นโยบำยด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดแย้งของ 

 ผลประโยชน์
4. นโยบำยกำรดูแลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยในและกำรซือ้ขำย 

 หลักทรัพย์ กำรรักษำควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์  
 และข้อมลูสำรสนเทศ และกำรจดัล�ำดับชัน้ข้อมลูของบรษิทั

5. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy)  
6. นโยบำยกำรรบัเรือ่งร้องเรยีนกำรทจุรติและกำรกระท�ำผดิ  

 (Whistle Blower Policy)  
7. นโยบำยกำรรักษำและกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัท
8. นโยบำยกำรลงทนุและก�ำกับดแูลกำรด�ำเนินงำนในบรษิทั 

 ย่อยและบริษัทร่วม 
9. อ�ำนำจอนุมัติของกลุ่มบริษัท (Delegation of Authority)
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ที่ชัดเจน ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยำบรรณ  และนโยบำยต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้สื่อสำรในทุกระดับขององค์กรและ
บุคคลภำยนอกเพ่ือให้เกิดกำรน�ำไปปฏิบัติ และคณะกรรมกำร
บริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกลไกกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรด�ำเนิน
กำรกรณีมีกำรชี้เบำะแสและก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจนใน
นโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรกระท�ำผิด โดยมีข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับกำรรำยงำน กำรสอบสวน กำรละเมิดจรรยำบรรณ 
กำรรับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและกำรกระท�ำผิดในกรณีท่ีผู้มีส่วน
ได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแส
กำรกระท�ำผิดทำงกฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำร
เงิน ระบบกำรควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ
ธุรกิจ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ 
โดยข้อมูลกำรร้องเรียนและเบำะแสที่แจ้งมำยังบริษัทฯ จะถูกเก็บ
ไว้เป็นควำมลบั ซึง่กรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะสัง่กำร
ให้ผูร้กัษำจรรยำบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมลูและ
หำแนวทำงแก้ไข (หำกมี) และรำยงำนต่อประธำนกรรมกำร และ/
หรือคณะกรรมกำรต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้อง
เรียน และ/หรือแสดงควำมคิดเห็น และเพิ่มช่องทำงในกำรอีเมล์ถึง
ผู้บริหำรระดับสูงโดยตรงที่ 

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถแสดงควำมเห็นผ่ำนช่องทำงกำร

สื่อสำรกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทำงไปรษณีย์ 
 น�ำส่งที่ ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
 123 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว 

กรุงเทพฯ 10230
2.  ทำงอีเมล์ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ : Maruts211@gmail.com
 กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ : Rutchaneeporn.

po@spu.ac.th หรือ chinapat@siamcitylaw.com
 เลขำนุกำรบริษัท : Supichaya.the@tqm.co.th
3.  ทำงเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tqmcorp.co.th/
4.  กล่องรับข้อเสนอแนะ / ควำมคิดเห็น / ข้อร้องเรียน  

ภำยในบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิด
เผยข้อมูล

 คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบกำรจัดท�ำ
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญถูกต้อง เพียงพอ 
ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 
รวมถึงติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี รวมถึงแผนกำรแก้ไขในกรณีหำก
ประสบปัญหำทำงกำรเงินโดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) เพ่ือท�ำหน้ำท่ีส่ือสำรและประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ พร้อม
ทั้งช่วยดูแลกำรเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมลูรำยกำรประจ�ำปี และรำยงำนประจ�ำปี และ/หรอื 
เว็บไซต์ของบรษิทัฯ เป็นต้น ตลอดจนข้อมลูท่ีส�ำคญัท่ีมผีลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรพัย์ของ บรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนกำรตดัสนิใจ
ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่ำงถูก
ต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน

หลกัปฏบิตั ิ8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่สารกับผูถ้อืหุ้น
คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย

บรษิทัฯ ด�ำเนนิกำรให้มัน่ใจได้ว่ำผูถื้อหุน้ได้รบักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีม
กันและผูถื้อหุ้นสำมำรถใช้สทิธิพ้ืนฐำนในฐำนะผูถื้อหุน้ได้อย่ำงครบ
ถ้วน เช่น (1) สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในกำรมีส่วน
แบ่งก�ำไรของบรษิทัฯ (3) สทิธิในกำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ก่ียวข้อง
อย่ำงเพียงพอผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรพัย์ฯ หรอืโดยวิธีกำรอืน่ใด (4) สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือ
ใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอย่ำงเป็นอสิระ เพ่ือแต่งตัง้หรอื
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ถอดถอนกรรมกำร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวม
ทั้ง สิทธิในกำรตั้งค�ำถำมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทและเรื่องอื่นใดที่น�ำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจำรณำและอนุมัติ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและ
กำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และ
กำรมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัของบรษิทัฯ โดยก�ำหนด
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่และแต่ละ
หุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทยังต้องตระหนักและให้
ควำมส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำร
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธ์ิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นมี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ จะดูแลให้กำร
ด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส 
มีประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน จะดูแล
ให้กำรเปิดเผยมติทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นและกำรจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุ
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและ

สำรสนเทศท้ังทำงกำรเงินและด้ำนอื่นท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษัทฯ ที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ 
สม�่ำเสมอ ทันเวลำ และแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพของกำรประกอบ
กำรและสถำนภำพทำงกำรเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนำคต
ของธุรกิจของบริษัทฯ  โดยจัดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
และข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมลูของส�ำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจำกกำรเปิดเผย
ข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรสื่อสำรไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่ำน
ช่องทำงอ่ืน ๆ  โดยมหีน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) 
ท�ำหน้ำที่สื่อสำรโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเครำะห์หลัก
ทรัพย์ทั้งในและต่ำงประเทศ ในขณะท่ีหน่วยงำนสื่อสำรองค์กรท�ำ
หน้ำท่ีเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของบรษิทัฯ ไปยังผูถื้อหุน้ นักลงทนุ และ
ประชำชนทั่วไปผ่ำนสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
เช่นเดียวกันได้รับทรำบข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงทั่วถึงและตรงเวลำ

1. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรษิทั 

และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะ
กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท้ังนี้คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้กรรมกำรของบรษิทัฯ เข้ำใจบทบำท หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และแสดงได้ว่ำจะสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและมีควำมโปร่งใส ดังน้ีโดยมีขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

1.1 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่อนุมตัิ
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 
เมษำยน 2561

1)  คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิด
ชอบในกำรบรหิำรจดักำรและด�ำเนนิกิจกำรของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อ
บงัคบั และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวัง เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย และผู้ถือหุ้น และมีหน้ำท่ีดูแลให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยต่ำง ๆ ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม
ทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวกับกำรห้ำมจ่ำยสินบน หรือกำร
สนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

2)  ปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมรบัผดิชอบและควำมระมดัระวัง 
เย่ียงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้พึงกระท�ำภำยใต้
สถำนกำรณ์เดียวกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

3)  จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นกำรประชุมเต็มคณะ 
เว้นเสียแต่จะมีเหตุจ�ำเป็นซ่ึงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง
ได้ เมื่อมีกำรพิจำรณำลงมติในเรื่องหรือรำยกำรท่ีมี
นัยส�ำคัญ รำยกำรท่ีมีนัยส�ำคัญควรรวมถึง รำยกำร
ที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติเห็นชอบจำกท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แก่ รำยกำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มี
ผลกระทบส�ำคัญต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำรขยำย
โครงกำรลงทุน กำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท�ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และของตลำดหลักทรัพย์ฯ กำรก�ำหนดระดับอ�ำนำจ
ด�ำเนินกำร และกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรกำรเงนิ
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกจิกำรของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เป็นต้น

4)  ด�ำเนนิกำรให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยน�ำระบบงำนบญัชี 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรสอบบญัชท่ีีเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม
ภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พียงพอและ
มปีระสทิธิผล รวมท้ังจดัให้มกีระบวนกำรประเมนิควำม
เหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอย่ำงสม�่ำเสมอ 
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5)  จัดให้มีกำรท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขำดทุน ณ วันส้ิน
สุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯเพ่ือ
แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี
บัญชีท่ีผ่ำนมำให้ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน ถูก
ต้อง และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี้ คณะ
กรรมกำรต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ตรวจสอบงบดลุและบญัชกี�ำไรขำดทนุ
นั้นให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัด
ให้มกีำรท�ำและสอบทำนงบกำรเงนิส�ำหรบังวดไตรมำส

6)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ

7)  พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ 
นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร
และฝ่ำยจัดกำรจัดท�ำ

8)  ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก แนวทำง 
นโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส�ำคัญโดยค�ำนึงถึงจริยธรรม  
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล ้อมเป ็นส�ำคัญ 
วัตถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ต่ำง ๆ  และงบประมำณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอด
จนกำรจดัทรพัยำกรทีส่�ำคญัเพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย รวมถึงควบคมุดูแลกำรบรหิำรและกำรจดักำร
ของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม 
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น

9)  พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท

10)  ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด�ำเนินธุรกิจและงบ
ประมำณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย และประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำย
จดักำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมถึงก�ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน

11)  พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง
ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมี
มำตรกำรรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงเหมำะสม 
12)  พิจำรณำก�ำหนดกลไกกำรก�ำกับดูแลท่ีท�ำให้บริษัทฯ 

สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงำน
หน่ึงของบริษัทฯ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำร
บริหำรงำนของบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมประกำศ 
ทจ. 39/2559 

13)  จดัให้มแีละปฏิบตัติำมนโยบำยเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมหลักธรรมำภิบำล
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น นโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส และนโยบำย
กำรใช้ข้อมูลภำยใน เป็นต้น และกำรปรับใช้นโยบำย 
ดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม

14)  พิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรด�ำเนินกิจกำร 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตำรำงก�ำหนด
อ�ำนำจอนุมัติ (Delegation of Authority) 

15)  จัดให้มีจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ
งำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทฯ ทั้งนี้  
คณะกรรมกำรบริษัทควรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจอย่ำงจริงจัง

16)  จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะ
กรรมกำรชดุย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำร
บริษัทและให้ควำมเห็นชอบข้อเสนอของกรรมกำรชุด
ย่อยในกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำในกฎบัตรให้มีควำม
เป็นปัจจุบันและเหมำะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

17)  พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ�ำนำจ
ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนบริษัท 
(President) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร (Chief Executive 
Officer) และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นตำมควำม
เหมำะสม รวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีและ 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนบริษัท 
(President) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร (Chief Executive 
Officer) และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ท่ีแต่งตั้ง
ขึ้น ท้ังนี้ กำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีที่
ก�ำหนดน้ัน ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจหรือ
มอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน
บริษัท (President) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (Chief 
Executive Officer) และคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ 
ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำง
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ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลัก
เกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ พิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว

18)  พิจำรณำก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร
ซึ่งมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ นอกจำกนี้ ในกรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอืน่นอกจำกถึงครำว
ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกบคุคลซึง่มี
คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมพ.ร.บ. บรษิทั
มหำชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกำศ ข้อ
บังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้ำเป็นกรรมกำร
แทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่
วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 
2 เดือน

19)  แต่งต้ังบุคคลเข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือ
ผู้บริหำรของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู ้บริหำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง รวมถึงก�ำหนดกรอบอ�ำนำจในกำรออก
เสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในเรื่องส�ำคัญที่ต้องได้รับควำมเห็นจำก 
คณะกรรมกำรบริษัทก่อน และควบคุมดูแลกำรบริหำร
และฝ่ำยบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินกำรและนโยบำยของ 
บริษัทฯ และควบคุมดูแลกำรท�ำรำยกำรต่ำง ๆ ให้ถูก
ต้องตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กำรตดิตำมดแูลให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีำรเปิด
เผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน 
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยส�ำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
ติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมท่ี
กฎหมำยก�ำหนด

20)  พิจำรณำและเสนอค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัทตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนน�ำเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติโดยในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะ
กรรมกำรต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ อำทิ ควำม
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของ 
บรษิทัฯ ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี ขอบเขตและบทบำท
ควำมรบัผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำก
กรรมกำรแต่ละท่ำน เป็นต้น ทั้งน้ี ห้ำมมิให้บริษัทฯ  
จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำย
เป็นค่ำตอบแทนตำมข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ในกรณีทีข้่อ

บังคับของบริษัทฯ มิได้ก�ำหนดไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ�ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม

21)  แต่งตั้งเลขำนกุำรบริษทั เพือ่รบัผิดชอบกำรด�ำเนนิกำร
ในด้ำนต่ำง ๆ ในนำมของบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำร
บริษัท เช่น กำรจัดท�ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร 
หนังสือนัดประชุมกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุม
กรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยี 
เป็นต้น

22)  พิจำรณำและอนุมัติธุรกรรมกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำรลงทุน
ในธุรกิจใหม่ และกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีจ�ำเป็นตำม
กฎหมำย ประกำศ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น 

23)  พิจำรณำ และ/หรอืให้ควำมเหน็เก่ียวกับกำรท�ำรำยกำร
ทีเ่ก่ียวโยงกันระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กับ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกันตำมทีก่�ำหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ 
รวมทั้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ และพิจำรณำอนมุตัิ
หลกักำรเก่ียวกบัข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่เีงือ่นไขกำรค้ำ
โดยทั่วไปในกำรเข้ำท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ี
มีควำมเก่ียวข้อง เพ่ือก�ำหนดกรอบกำรด�ำเนินกำรให้
คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรมีอ�ำนำจด�ำเนิน
กำรธุรกรรมดังกล่ำวได้ภำยใต้กรอบและขอบเขตของ
กฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังพิจำรณำ 
และ/หรอืให้ควำมเหน็เก่ียวกับกำรเข้ำท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ  
ของบรษิทัฯ (หำกมลูค่ำของธุรกรรมไม่เข้ำข่ำยเงือ่นไขที่
จะต้องได้รบักำรพิจำรณำและอนมุตัโิดยทีป่ระชมุผูถื้อ
หุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
กฎเกณฑ์ และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

24)  ก�ำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และ
ของบรษิทัย่อย และจดักำรแก้ปัญหำควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทั้งกำรใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยในทำงมชิอบ และกำรกระท�ำท่ีไม่ถูกต้องใน
รำยกำรระหว่ำงบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย

25)  ให้ควำมมั่นใจว่ำโครงสร้ำงและวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ต่ำง ๆ  ทีเ่ป็นอยู่ได้รองรบัและเป็นไปเพ่ือกำรก�ำกับดแูล
ที่เหมำะสมและสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจ�ำเป็น
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26)  จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ

27)  จดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรท่ีเหมำะสมต่อผูม้ส่ีวน
ได้เสีย บุคคลผู้มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินและรำยงำนต่ำง ๆ ที่
จัดท�ำต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม โดยข้อมูลเหล่ำนั้น
ควรเผยแพร่ผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ก่อน และ
อำจเผยแพร่เพ่ิมเตมิผ่ำนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ รวมท้ังจดั
ให้มผีูร้บัผดิชอบในกำรให้ข้อมลูแก่นักลงทุน ท้ังน้ี คณะ
กรรมกำรบริษัทควรด�ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงถูก
ต้อง ครบถ้วน เหมำะสม และตรงต่อเวลำ

28)  จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท และ
รบัผดิชอบต่อกำรจดัท�ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพ่ือ
แสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่
ผ่ำนมำ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
และอนุมัติ

29)  คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคน
หนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู ่
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจ 
มอบอ�ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจตำมที่คณะ
กรรมกำรบรษิทัเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะ
กรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท
อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบ
อ�ำนำจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ กำรมอบอ�ำนำจ
น้ัน ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจหรือมอบ
อ�ำนำจช่วงทีท่�ำให้บคุคลดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
(ถ้ำมี) (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) เว้น
แต่ธุรกรรมดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และ
มหีลกัเกณฑ์เดยีวกับกำรท�ำรำยกำรกับบคุคลภำยนอก 
(Arm's Length)

30)  ขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกท่ีปรกึษำทำงวิชำชพีอืน่ใด
เมื่อเหน็ว่ำจ�ำเปน็ดว้ยคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทฯ หรอืบริษัท
ย่อยซึ่งกำรด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

31)  ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเปิดเผย
ข้อมลูต่อผูถ้อืหุ้นหรอืประชำชนทัว่ไปโดยแสดงข้อควำม

ที่เป็นเท็จในสำระส�ำคัญหรือปกปิดข้อควำมจริงท่ีควร
บอกให้แจ้งในสำระส�ำคัญตำมท่ีก�ำหนดในกฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมกำร 
ดังกล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำโดยต�ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจ
ล่วงรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูลท่ี
ควรต้องแจ้งนั้น

32)  กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีหน้ำท่ีแจ้งให้
บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ กำรถือหุ้นหรือหุ้นกู้ใน
บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และกำรท�ำธุรกรรม
ของกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบรษิัทฯ รวมถงึบุคคลที่
เก่ียวข้องของกรรมกำรและผูบ้รหิำรดงักล่ำวกับบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย ในลกัษณะทีอ่ำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งกำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจก่อ
ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสม และตรง
ต่อเวลำ 

33)  ร่วมกันรับผิดเพ่ือควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่
บริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหำชน

34)  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลตำมข้อ
บังคับบริษัท เมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีก�ำไรสมควรเพียง
พอและรำยงำนให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นทรำบเมือ่มกีำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำล

35)  ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ใดเก่ียวกับกิจกำรของบรษิทัตำมทีผู่ถื้อ
หุ้นมอบหมำย

36)  สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง

1.2 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
ซึ่งอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 
3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561 

1)  ด�ำเนนิกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อ
ก�ำหนด ค�ำส่ัง และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัท

2)  กลั่นกรองและน�ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนธุรกิจ 
รวมถึงกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน
และงบประมำณประจ�ำปี กำรขยำยกิจกำร โครงสร้ำง
กำรจัดกำร แผนกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี นโยบำยกำร
บรหิำรทรพัยำกรบคุคล แผนกำรเงิน กำรประชำสมัพันธ์ 
และงบประมำณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดย
พิจำรณำปัจจัยทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้คณะ
กรรมกำรบรษิทัพิจำรณำอนมุตั ิตลอดจนพิจำรณำและ
กลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ำยบรหิำรเพ่ือน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป
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3)  ก�ำกับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และติดตำมผลกำรด�ำเนิน
งำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
นโยบำย และแผนธุรกิจทีก่�ำหนดไว้ รวมถึงควบคมุดแูล
กำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบรษิทั และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

4)  แต่งต้ัง ก�ำกับดูแล ประสำนงำน และก�ำหนดอ�ำนำจ
หน้ำท่ีของคณะท�ำงำนพิเศษ หรอืคณะบรหิำรงำนพร้อม
ทัง้พิจำรณำและอนุมตัข้ิอเสนอต่ำง ๆ  ซึง่เสนอโดยคณะ
บริหำรงำนหรือคณะท�ำงำนพิเศษ รวมท้ังมีอ�ำนำจ 
แต่งตั้งประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ หรือคณะที่ปรึกษำ
ของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมควำมเหมำะสม และ
มอี�ำนำจก�ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำสวัสดกิำร 
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ  ของประธำน
ที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ หรือคณะที่ปรึกษำดังกล่ำวได้ตำม
ควำมเหมำะสม

5)  ก�ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ 
หรอื บรษิทัย่อย กับผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร
ของบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำง
เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพ่ืออนมุตัใินหลกักำร รวม
ถึงควบคมุให้มกีำรปฏิบติัตำมหลกักำรและข้อก�ำหนดที่
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

6)  พิจำรณำอนมุตักิำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นธุรกรรมปกตธุิรกิจ
ของบริษัทฯ กำรท�ำสัญญำต่ำง ๆ กำรลงทุน หรือกำร
ขำยสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและกำรคลัง กำรบริหำรงำน
ทั่วไป ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนที่เป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไป 
ในวงเงินไม่เกินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้มี
มติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว ทั้งนี้ ภำยใต้บังคับของ
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน
และรำยกำรได้มำจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ รวมถึงตำรำง
ก�ำหนดอ�ำนำจอนมุตั ิ(Delegation of Authority) ท่ีคณะ
กรรมกำรบริษัทก�ำหนด รวมถึงมีอ�ำนำจอนุมัติกำรเปิด
และปิดบัญชีธนำคำรและสถำบันทำงกำรเงินต่ำง ๆ 
และกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินต่ำง ๆ 

7)  พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และกำรเสนอจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท อนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้ค�ำ
แนะน�ำเก่ียวกับเรื่องนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และ

พิจำรณำกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยเพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
อนุมัติก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8)  ศึกษำควำมเป็นไปได้ส�ำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำร
ใหม่ โดยท�ำกำรศกึษำทำงด้ำนเทคนคิและด้ำนกำรเงนิ
อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วนเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจ 
หรือกำรพิจำรณำกำรยกเลิกกำรลงทุน เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท

9) ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรำยงำนผลรวม
ทั้งปัญหำหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

10)  จัดหำข้อมูลท่ีส�ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือน�ำเสนอ
อย่ำงเพียงพอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และผูถื้อหุน้เพ่ือ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ รวมถึงจัดท�ำรำยงำนทำงกำร
เงินที่น่ำเชื่อถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ดีและโปร่งใส

11)  ด�ำเนินกำรให้ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือให้ข ้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องที่มีกำรอภิปรำยกันในที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำร รวมถึงมีอ�ำนำจเรียกขอข้อมูลจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องต่ำง ๆ ได้

12)  มอี�ำนำจพิจำรณำและอนมุตักิำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำร
เงินกับสถำบันทำงกำรเงินในกำรเปิดบัญชี  กู้ยืม เบิก
ถอนเงินจำกบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ 
ตลอดจนน�ำหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลัก
ประกันหนี้ดังกล่ำวทั้งท่ีต้องจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนก็ตำม เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของ 
บริษัทฯ ตลอดจนถึงกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ ย่ืน
ค�ำขอ ค�ำเสนอ ติดต่อ ท�ำนิติกรรมกับส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ กำร
ด�ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจนเสร็จ
กำรตำมวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ และ/หรือตำมตำรำง
ก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติ (Delegation of Authority) ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด และ/หรือ กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

13)  มีอ�ำนำจขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำง
วิชำชีพเมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 
ซึ่งกำรด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติ 
ของบริษัทฯ

14) ก�ำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องรำยงำน
เหตุกำรณ์ หรือกำรกระท�ำที่ผิดปกติ หรือกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที และ
ในกรณีท่ีเหตกุำรณ์ดงักล่ำวมผีลกระทบทีม่สีำระส�ำคญั 
คณะกรรมกำรบรหิำรจะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำร
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บริษัททรำบเพ่ือพิจำรณำแก้ไขภำยในระยะเวลำอัน
สมควร 

15)  รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นประจ�ำ และให้รำยงำนเรื่องอื่นใดที่จ�ำเป็นและ
สมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท รับ
ทรำบ มติหรือกำรด�ำเนินกำรใด ๆ ที่ส�ำคัญที่อยู่ภำย
ใต้ขอบเขตหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครั้งถัดไป

16)  คณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้
บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร
บริหำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำว มี
อ�ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และ
ภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รบัมอบอ�ำนำจหรอืกำรมอบอ�ำนำจ
นั้น ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร

 ทั้งน้ี กำรมอบอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริหำรน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับ
มอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
นยิำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรอื 
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องก�ำหนด) มส่ีวนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรหิำร
ไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดย
เรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ
อนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่ำวเป็นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับกำรท�ำรำยกำร
กับบุคคลภำยนอก (Arm's Length)

17)  ด�ำเนินกำรใด ๆ  ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิทั 
หรือตำมที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท

18)  ประเมินผลกำรท�ำงำนของประธำนบริษัท ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร กรรมกำรบริหำรทั้งคณะ รวมทั้งประเมิน
ผลกำรท�ำงำนของกรรมกำรบริหำรรำยบุคคล เพ่ือ
พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละ
ปี เพ่ือสำมำรถน�ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆได้

19)  ตรวจสอบ และประเมนิควำมเพียงพอของกฎบตัรฉบบั
นี้ โดยเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำรบรหิำรให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในกฎบตัรเพ่ือ

น�ำผลท่ีได้รับจำกกำรประเมินผลดังกล่ำวมำพิจำรณำ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของตนต่อไป

1.3  ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 
3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561

1)  สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกต้องและเพียงพอตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำร
เงินโดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และ
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำย
ไตรมำสและประจ�ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใด ๆ ท่ีเห็นว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นใน
ระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

2)  สอบทำนให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยใน (internal 
control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) 
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็น
อิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำง
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3)  สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกั
ทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย

4)  คณะกรรมกำรตรวจสอบควรจัดให้มีกำรประชุม เพ่ือ
พิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยดังต่อ
ไปนี้
4.1  กำรพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน

ทีเ่กีย่วข้อง หลกักำรบญัชแีละวธีิปฏบิตัทิำงบญัชี 
4.2  กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรด�ำรง

อยู่ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบัญชีท่ี
ส�ำคญั รวมถึงเหตผุลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกับกำร
ก�ำหนดนโยบำยบญัชก่ีอนน�ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

4.3  กำรพิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal 
Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit)

4.4  กำรพิจำรณำทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ�ำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนกำร
ประสำนงำนของแผนกำรตรวจสอบที่เก่ียวข้อง
ต่ำงๆ และกำรประเมนิผลกำรตรวจสอบร่วมกับผู้
ตรวจสอบภำยในและผูส้อบบญัช ีคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบควรสอบถำมถงึขอบเขตกำรตรวจสอบ
ทีไ่ด้วำงแผนไว้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำแผนกำรตรวจสอบ
ดังกล่ำวจะช่วยให้ตรวจพบกำรทุจริตหรือข้อ
บกพร่องต่ำง ๆ ของระบบกำรควบคุมภำยใน

4.5  กำรพิจำรณำร ่วมกับผู ้ตรวจสอบภำยในถึง
ปัญหำหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรตรวจ
สอบ และทบทวนกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน

4.6  กำรพิจำรณำร่วมกับผูส้อบบญัชถึีงปัญหำหรอืข้อ
จ�ำกัดที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

4.7  กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบ 
บัญชีว่ำได้มีกำรวำงแผนเพ่ือทบทวนวิธีกำรและ 
กำรควบคมุกำรประมวลข้อมลูทำงอเิลก็ทรอนิกส์
และสอบถำมเก่ียวกับโครงกำรรักษำควำม
ปลอดภัยโดยเฉพำะ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ
กำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงที่ผิดโดยพนักงำน
บริษัทหรือบุคคลภำยนอก

4.8  กำรพิจำรณำทบทวนรำยกำรที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น รำยกำรทีเ่ก่ียว
โยงกันของบริษัท เป็นต้น

4.9  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ และ/หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.10 กำรปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย

5)  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีควำมเป็น
อิสระเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วม
ประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทรำบผลกำร
สอบทำนงบกำรเงินประจ�ำไตรมำส ผลกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินประจ�ำปี และหำรือเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค 
ที่อำจพบจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี

6)  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงพิจำรณำข้อ
ก�ำหนด และกำรเลิกกำรท�ำรำยกำรที่แตกต่ำงไปจำก
ข้อก�ำหนดเรื่องกำรเลิกกำรท�ำรำยกำรที่ได้พิจำรณำ
ก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำรในสำระส�ำคัญ และพิจำรณำ
รำยกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหต ุ
สมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และหำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้น หรือรำยกำรต่ำง ๆ  

ดงักล่ำว บรษิทัฯ จะจดัให้มผีูเ้ชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำร
ระหว่ำงกันหรือรำยกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว เพ่ือน�ำไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำและ/หรือกำรตัดสินใจของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ

7)  สอบทำนและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้ง
ประเมินผลกำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกคณะท�ำงำนใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง

8)  สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ

1.4  ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งอนุมัติโดยท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อ 
วันที่ 2 เมษำยน 2561

1)  พิจำรณำโครงสร ้ำงและองค ์ประกอบของคณะ
กรรมกำรบริษัท ทั้งในเรื่องของจ�ำนวนคณะกรรมกำร
ที่เหมำะสมกับขนำด ประเภท ควำมซับซ้อนของ
ธุรกิจ รวมถึงมีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภำพ
แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป พิจำรณำก�ำหนดคณุสมบตัิ
กรรมกำรแต่ละคณะ แต่ละคน ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ รวมตลอดถึงควำมเชี่ยวชำญช�ำนำญ
เฉพำะด้ำน ที่สำมำรถน�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจกำรของบริษัท

2)  ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำร ในกำรสรรหำ
และกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ
กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงูและผูม้อี�ำนำจในกำร
จัดกำรของบริษัทฯ 

3)  พิจำรณำคณุสมบตั ิก�ำหนดแนวทำงกำรสรรหำและคดั
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตำมระเบียบและกฎหมำย
ที่เก่ียวข้องก�ำหนด แล้วน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพ่ือพิจำรณำให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

�	กรรมกำร

�	กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
โดยตรงจำกคณะกรรมกำร

�	ผู้บริหำรระดับสูงและผู้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำร
 โดยกำรพิจำรณำและสรรหำจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย 

โปร่งใส เป็นกลำงปรำศจำกอคติ
4) พิจำรณำควำมเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมกำร

อิสระแต่ละท่ำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของ 
บริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ และ/
หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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5)  เสนอช่ือบุคคลที่ เหมำะสมท่ีจะมำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำร และผู ้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ระดับ[รอง
ประธำนบริหำร]ขึ้นไปเมื่อครบวำระหรือต�ำแหน่งว่ำง
ลง หรอืต�ำแหน่งผูบ้รหิำรอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
มอบหมำย ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพ่ือน�ำ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

6)  พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง 
รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้สอดคล้อง
กับภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของ 
ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้และกำรว่ำจ้ำง และน�ำเสนอต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน
กำรอนุมัติ และ/หรือน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติต่อไป นอกจำกน้ี อำจมีส่วนในกำร
พิจำรณำปัญหำ อปุสรรคท่ีทำงสำยงำนกำรบรหิำรและ
พัฒนำทรัพยำกรขององค์กรน�ำเสนอ

7)  ก�ำหนดแนวทำงและประเมินผลงำนของกรรมกำร 
ผู ้บริหำรระดับสูงและผู ้มีอ�ำนำจในกำรจัดกำรของ 
บรษิทัฯ เพ่ือพิจำรณำปรบัผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะ
ต้องค�ำนึงถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพ่ิมมูลค่ำของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำ
ประเมินผลด้วย

8)  พิจำรณำจัดท�ำแผนพัฒนำกรรมกำร เพ่ือสร้ำงเสริม 
พัฒนำควำมรู ้  ทักษะ แก่คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
ของบริษทัฯ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำทีข่อง
กรรมกำร ธุรกิจ สภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมำย
หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9)  พิจำรณำจัดท�ำหรือด�ำเนินกำรให้มีกำรจัดท�ำแผนกำร
สืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำร  ผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือให้
เกิดควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน สำมำรถทดแทน
กันได้โดยไม่ขำดตอนเปิดเผยนโยบำยและรำยละเอยีด
ของกระบวนกำรสรรหำ  นโยบำยเก่ียวกับกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ 
รวมทั้งจัดท�ำรำยงำนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน โดย
อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกับเป้ำหมำย กำร
ด�ำเนินงำน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของ 
บริษัทฯ ด้วย 

10)  พิจำรณำเงือ่นไขต่ำง ๆ  ในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ใหม่ 
(หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น) ให้กรรมกำรและ
พนักงำน (ถ้ำมี)

11)  พิจำรณำว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำตำมควำมจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้
จ่ำยของบริษัทฯ เพ่ือที่จะสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำม

กฎบัตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12)  ปฏิบตักิำรอืน่ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย

และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเหน็
ชอบด้วย

1.5 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561

1)  พิจำรณำและระบคุวำมเสีย่งท่ีส�ำคญัของกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อำจเกิดขึ้นทั้งจำกสภำพแวดล้อม
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรพร้อมวิเครำะห์และ
ประเมินโอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่ำง ๆ  เทียบกับระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
(Risk Appetite) และจดัล�ำดบัควำมเสีย่ง โดยพิจำรณำ
ทั้งปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เช่น 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรประกอบธุรกิจ ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรเงิน ด้ำน
กำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล ด้ำน
กฎหมำยและกฎระเบียบตลอดจนควำมเส่ียงท่ีอำจ
กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงเสนอ
แนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหำรควำมเส่ียงดังกล่ำวให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและ
เสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวกับกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ให้เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำ

2)  ก�ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ำหมำยธุรกิจน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

3)  ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียง และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภำพทั่วท้ังองค์กรและมีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อ
เนื่อง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถ
พิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำน เพ่ือท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบใน
กำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงขึ้นในทุกสำยงำนหรือ
ฝ่ำยงำนของบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลกั ตำมควำม
เหมำะสมเพ่ือให้หน่วยงำนดงักล่ำวด�ำเนินกำร ตดิตำม 
และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทรำบ
ถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของ 
บรษิทัฯ รวมทัง้มอี�ำนำจเชญิพนกังำนของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยที่เก่ียวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วม
ประชุม หรือ ส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
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4)  วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยสำมำรถประเมนิ ตดิตำม และดแูลระดบัควำมเสีย่ง
ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

5)  ประเมินควำมเพียงพอของกลยุทธ์กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือ
ดแูลระดบัควำมเสีย่งขององค์กรให้อยู่ในระดบัทีเ่หมำะ
สม

6)  ติดตำมสถำนะควำมเสี่ยง รวมถึงควำมคืบหน้ำใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ประเด็นที่ต้องค�ำเนินกำรแก้ไข
ปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบนโยบำยและ
กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ต้องมีรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกไตรมำส

7)  ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประสบควำมส�ำเร็จ โดยมุ่งเน้นกำรค�ำนึงถึงควำมเสี่ยง
ในแต่ละปัจจัยเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร อีกทั้งปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำน
เพ่ือลดควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่งให้เหมำะสมกับสภำวะ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8)  พิจำรณำรำยงำนควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนที่รับผิด
ชอบในกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือติดตำมควำม
เสี่ยงที่ส�ำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นใน
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น แนวทำงกำรก�ำหนดมำตรกำร
ควบคมุ หรอืแผนกำรจดักำรควำมเสีย่ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
กลุ่มบริษัทมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม

9)  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับข้อมลู
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ส�ำคัญ เพ่ือให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำไปประกอบกำรพิจำรณำ
อนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อ
มั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสมต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมท้ังม ี
กำรน�ำระบบบรหิำรควำมเสีย่งมำปรบัใช้อย่ำงเหมำะสม 
และมีกำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

10)  รำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยง และผลกำรด�ำเนิน
งำนเพ่ือลดควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
เป็นประจ�ำ ในกรณทีีม่เีรือ่งส�ำคญัซึง่ส่งผลกระทบอย่ำง
มนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของ 
บรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะต้องรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็วที่สุด

11)  ให้ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงแก่ผู้บริหำร ตลอดจนพนักงำนใน
บริษัทฯและบริษัทย่อยโดยสม�่ำเสมอ

12)  ทบทวนควำมเพียงพอ ควำมมีประสิทธิภำพของ
มำตรกำรในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงว่ำสำมำรถ
จดักำรหรอืรบัมอืได้อย่ำงทนัท่วงที เพ่ือดแูลระดบัควำม
เสี่ยงขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมควบคุม 
ก�ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ในกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำยงำนต่ำงๆ

13)  สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท

14)  ปฏิบตักิำรอืน่ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย
และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเห็นชอบด้วย

15)  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ
โดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัทฯ ท�ำ
ขึ้นไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

1.6 ข อ บ เ ข ต อ� ำ น ำ จ ห น ้ ำ ที่ ข อ ง ป ร ะ ธ ำ น บ ริ ษั ท 
(President) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งท่ี 3/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 2 เมษำยน 
2561

1)  ก�ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจ และงบประมำณร่วมกับคณะกรรมกำร
บริษัท 

2)  ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน ้ำท่ีของฝ ่ำยจัดกำรเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตำมนโยบำย 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ 
งบประมำณตำมท่ีได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3)  สื่อสำรกับฝ่ำยจัดกำรและผู ้บริหำรระดับสูงของ 
บรษิทัฯ เก่ียวกับกำรบรหิำรจดักำรธุรกิจของบรษิทัฯ ตำม 
วิสยัทศัน์และ

4)  พันธกิจที่คณะกรรมกำรก�ำหนดและเป็นไปตำมแผน
ธุรกิจ งบประมำณ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ได้รับควำม
เหน็ชอบและอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือให้ฝ่ำยจดักำรและผูบ้รหิำรระดบั
สูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนงำนและ
บริหำรจัดกำร

5)  ก�ำกับดูแลภำพรวมของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
เงิน กำรตลำด ทรัพยำกรบุคคล ระบบควบคุมภำยใน 
และด้ำนกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ตำมทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบและอนมุตัจิำกคณะ
กรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ และข้อก�ำหนดของ
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หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับของบริษัทฯ  

6)  สั่งกำร ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และบันทึก
ภำยในส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมท้ังรักษำระเบียบอันดีงำม
ภำยในองค์กร

7)  ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรและผู้บริหำรทุกท่ำน
มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรม และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

8)  พัฒนำองค์กรให้มีผลกำรด�ำเนินงำนและผลประกอบ
กำรที่ดี และมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสม�่ำเสมอต่อ
เน่ืองเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่ำงย่ังยืนและเป็นไปตำม
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

9)  เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในกำรตดิต่อสือ่สำรกับผูถื้อหุ้น 
และสนับสนุนคณะกรรมกำรในกำรจัดให้มีช่องทำงใน
กำรสือ่สำรกับผูถื้อหุน้อย่ำงเหมำะสม สม�ำ่เสมอ และจดั
ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส

10)  เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรประชำสัมพันธ์องค์กร
ต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในส่วนของกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมสัมพันธ์และภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ในระดับประเทศและระดับสำกล

11)  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยและได้รับมอบ
อ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท

12)  ประธำนบริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำประชุมหรืออนุมัติ
รำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่
ได้นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย์ หรอืประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสียหรืออำจได้รับประโยชน์ใน
ลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

13)  เว้นแต่เป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยหรอื
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ได้พิจำรณำอนุมัติไว้

14)  พิจำรณำอนมุตักิำรด�ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตติลอด
จนกำรด�ำเนินงำนทีเ่ป็นรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกตขิอง 
บริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปในวงเงินไม่เกิน
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ทั้งน้ี ภำยใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวม
ถึงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับกำรท�ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและรำยกำรได้มำจ�ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติ 
(Delegation of Authority) ที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก�ำหนด

2. การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด

2.1 กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทฯ 
เมือ่วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพ่ือให้ท�ำหน้ำที่
สรรหำกรรมกำร ท้ังนี ้กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบรษิทั 
จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดอยู่ในข้อ 
บงัคบัของบรษิทัฯ โดยมสีำระส�ำคัญดงัน้ี
1)  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และกรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดต้องมี
ถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัติตำมท่ี
กฎหมำยก�ำหนด

2)  คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน

3)  กรรมกำรต ้องมีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ กฎหมำยและกฎเกณฑ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง

4)  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งต้ังกรรมกำรตำมหลัก
เกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อ

หนึ่งเสียง
4.2 ผู ้ ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช ้คะแนนเสียงท่ีมีอยู ่

ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคน
เป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำก
น้อยเพียงใดก็ได้ 

4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลง
มำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำร
เลือกต้ังในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่พึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับ
สลำกเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรที่พึงมี 

5) ในกำรประชุมผู ้ ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให ้
กรรมกำรจ�ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรท้ังหมดออกจำก
ต�ำแหน่ง  ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนท่ีใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปี
แรกและปีที่ 2 ภำยหลังจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ 
เป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้
ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ใน
ต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

6)  นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำร
อำจพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ
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6.1  ตำย
6.2  ลำออก
6.3  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห ้ำมตำม

กฎหมำยว ่ำบริษัทมหำชนจ�ำกัด และ/หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

6.4  ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิห้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.5  ศำลมีค�ำสั่งให้ออก
7)  ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น

นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บรษิทัเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มคุีณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมพ.ร.บ. บรษิทัมหำชน และพ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์ฯ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบ
ที่เก่ียวข้องเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรในครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะ
เหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน

7)  กรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
โดยต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
เป็นรำยบุคคลปีละ 1 ครั้ง

2.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด ้ ก� ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ร ะ 
ตำมท่ีก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนท่ี  
ทจ. 39/2559 เรือ่ง กำรขออนญุำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
หุน้ท่ีออกใหม่ โดยจะต้องมคุีณสมบติัดังต่อไปน้ี
1)  ถอืหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ทีม่ีสิทธอิอกเสียง

ท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ 
ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้
มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 
ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนญุำตต่อส�ำนักงำน ท้ังน้ี ลกัษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคย
เป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดย
กำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้
มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้อีำนำจควบคมุของบรษิทัหรอื
บริษัทย่อย

4)  ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรอืของผู้
มอี�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำร
ขัดขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือของผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท�ำ
รำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำ เป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำร
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู ้ยืม ค�้ำ
ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวม
ถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบ
ริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกวำ่  ท้ังนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็น
ไปตำมวธีิกำรค�ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกั
เกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ี
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นัีย ผู้
มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
ของบริษัทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ย่ืน
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
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6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวม
ถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อ
ปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน  

7)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8)  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมสีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำร
แข่งขนัท่ีมนียักับกิจกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอื
ไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นัียในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่
มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจกำรของผู้ขออนุญำตหรือบริษัทย่อย

9)  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำง
เป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

  ส�ำหรบัหลกัเกณฑ์และวธีิกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระเป็น
ไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท โดย
กรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
อิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี ทั้งน้ี เว้นแต่ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำจำกเหตุผลและควำมจ�ำเป็นตำมที่
บริษัทเสนอ  และอนมุตัเิลอืกกรรมกำรอสิระทีด่�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่ำว ให้เป็นกรรมกำร
อิสระต่อไป

2.3 หลกัเกณฑ์ท่ัวไปส�ำหรบักำรแต่งตัง้กรรมกำรในคณะ
กรรมกำรย่อยต่ำงๆ ของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรย่อยต่ำงๆ 
ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด โดยกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้
1)  กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท
2) กรรมกำรตรวจสอบต้องได้รับกำรแต่งต้ังจำกคณะ

กรรมกำรบริษัท 
3)  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้อย่ำงน้อย 1 

คน โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดบุคคลท�ำหน้ำที่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และให้หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรอืผูท่ี้คณะกรรมกำรตรวจสอบอนมุตัิ
ก�ำหนดให้ท�ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจ
สอบ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
1) ต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน หรือ

ควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่เพ่ือให้
เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ยกเว้นคณะกรรมกำรบริหำร ให้เป็นไปตำม
ที่คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทฯ เห็นสมควร

2)  มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช�ำนำญ
เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย

3)  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ต้องเป็นกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร ใน
กรณีทีจ่�ำเป็นต้องมกีรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเป็น
ผู้บริหำร จะเป็นส่วนน้อยของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ 
และไม่มีส่วนร่วมพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำน
บริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปส�ำหรับกำรแต่งตั้งประธำนบริษัท 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง

ในกำรสรรหำประธำนบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษัทจะท�ำกำรคัดเลือก
บุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณสมบัติครบถ้วน รวมท้ัง
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เหมำะสมกับต�ำแหน่ง เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติต่อไป

 ในกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงรำยรองลงมำ ประธำน
บริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติและควำมเหมำะ
สมของบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนในสำยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับ
สูงในแต่ละสำยงำน ตำมอ�ำนำจท่ีก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำร 
(Delegation of Authority)

3 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อ
ก�ำหนดตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์”) และ
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ ฝ่ำยจดักำรจงึเสนอ
ให้คณะกรรมกำรของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัทฯ”) พิจำรณำอนุมัตินโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำร
จดักำรบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อย
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และบริษทัร่วมของบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) และข้อ
บังคับ ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดตลำดหลกัทรพัย์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ให้บริษัทฯ มีกลไกก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม และสำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และรับผิดชอบ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วย
งำนหนึ่งของบริษัทฯ เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ 
บริษัทฯ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรน้ี ประธำนเจ้ำ
หน้ำท่ีบริหำรซึง่เป็นผูม้อี�ำนำจในกำรออกค�ำสัง่หรอืประกำศเก่ียวกบั
นโยบำยของบรษิทัฯ ตำมอ�ำนำจอนมุตัแิละด�ำเนนิกำร (Delegation 
of Authority) จะพิจำรณำจัดท�ำและบังคับใช้นโยบำยของบริษัทฯ 
เก่ียวกับกำรก�ำกับดแูลและกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมของบริษัทฯ ตำมที่เห็นสมควรต่อไป

ในกำรน้ี “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมำยถึง บริษัท
ย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 
24ของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
กำรขออนญุำตให้เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (ตำมทีไ่ด้มกีำรแก้ไขเพิม่
เตมิ) ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ีกจ. 17/2551 เรือ่ง 
กำรก�ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยหลกั
ทรัพย์ (ตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

3.1 กรณีดงัต่อไปนี ้บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม (แล้วแต่กรณี) 
ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมกรรมกำรของบริษัทฯ

3.1.1 กำรแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำร
และผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
อย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิทัฯ 
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว

 เว้นแต่นโยบำยฉบบัน้ีหรอืคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯ จะได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้
กรรมกำรและผู้บริหำรที่บริษัทฯ แต่งตั้งหรือ
เสนอชือ่มดีลุยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสยีง
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมในเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรบริหำร
จัดกำรท่ัวไปและกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตำมแต่ที่
กรรมกำรและผู้บริหำรรำยดังกล่ำวจะเห็น
สมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

 อนึ่ง กรรมกำรและผู้บริหำรข้ำงต้นที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มี
รำยชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำร
และผู ้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(White List) และมคีณุสมบตั ิบทบำท หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะ

ขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะ
กรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรก�ำหนดลกัษณะ
ขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรของบริษัท

3.1.2 กำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกหุ ้นเพ่ิมทุนของ
บริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น รวมท้ังกำร 
ลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนช�ำระแล้ว
ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสัดส่วนกำร
ถือหุน้เดมิของผูถื้อหุน้ หรอืกำรด�ำเนินกำรอืน่
ใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิออก
เสยีงลงคะแนนท้ังทำงตรงและทำงอ้อมของ 
บริษัทฯ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 
ของจ�ำนวนเสียงท้ังหมดของบริษัทย่อยน้ัน 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีอยู่ในแผนธุรกิจหรืองบ
ประมำณประจ�ำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

3.1.3  กำรพิจำรณำอนมุตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำ
ปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของ
บริษัทย่อย

3.1.4  กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่
เป็นกำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ
ตำมข้อ 3.2.5 ซึ่งต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.1.5  กำรพิจำรณำอนุมตังิบประมำณประจ�ำปีรวม
ของบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ท้ังหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
อ�ำนำจอนุมัติและด�ำเนินกำร (Delegation 
of Authority)

3.1.6  กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยซึง่เป็น
บรษิทัต่ำงประเทศ เฉพำะกรณีทีผู่ส้อบบญัชี
ดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดส�ำนักงำนสอบ
บัญชีที่เป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full 
member) ในเครือข่ำยเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำย
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดส�ำนักงำน
สอบบัญชีในเครือข่ำยเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ

 รำยกำรตั้งแต่ข้อ 3.1.7 ถึงข้อ 3.1.10 น้ี
เป็นรำยกำรท่ีถือว่ำมีสำระส�ำคัญ และ
หำกเข้ำท�ำรำยกำรจะมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะ
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย 
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และกรรมกำรซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี กรรมกำรรำยดังกล่ำวจะต้องได้
รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของ 
บริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเสียก่อน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อค�ำนวณขนำดรำยกำรที่
บริษัทย่อยจะเข้ำท�ำรำยกำรเปรียบเทียบกับ
ลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษัทฯ (โดย
น�ำหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศที่เก่ียวข้องของ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และคณะ
กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรท�ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือเรื่อง กำรได้มำ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มำ
บงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ 
รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
ของบริษัทฯ ซึ่งรำยกำรดังต่อไปนี้ คือ

3.1.7 กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้ำท�ำรำยกำรกับ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือรำยกำรท่ีเก่ียวกับกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

-  กำรโอนหรอืสละสทิธิประโยชน์ รวมตลอดถึง
กำรสละสทิธิเรยีกร้องท่ีมต่ีอผูท้ีก่่อควำมเสยี
หำยแก่บริษัทย่อย

-  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทย่อย
ทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่�ำคญัให้แก่บคุคลอืน่

-  กำรซ้ือหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น
มำเป็นของบริษัทย่อย

-  กำรเข้ำท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับ
กำรให้เช่ำกิจกำรของบรษิทัย่อยท้ังหมดหรอื
บำงส่วนท่ีส�ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคล
อื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย หรือกำร
รวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขำดทุนกัน

-  กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สิน
ของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนท่ีมีสำระ
ส�ำคัญ

3.1.8  กำรกู ้ ยืมเงิน กำรให ้ กู ้ ยืมเ งิน กำรให ้ 
สนิเชือ่ กำรค�ำ้ประกัน กำรท�ำนติกิรรมผกูพัน
บริษัทย่อยให้ต้องรับภำระทำงกำรเงินเพ่ิม
ขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน
ในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจ�ำนวนท่ีมี
นัยส�ำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 

เว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงนิระหว่ำงบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย

3.1.9  กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย
3.1.10  รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของ

บรษิทัย่อยและเป็นรำยกำรทีม่ผีลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

3.2 กรณีดงัต่อไปนี ้บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม (แล้วแต่
กรณี) ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผุ้ถือหุ้น
ของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน
สี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.2.1 กรณีท่ีบริษัทย ่อยตกลงเข ้ำท�ำรำยกำร
กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย ่อย หรือรำยกำรท่ีเก่ียวกับกำร 
ได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทั
ย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนำด
ของรำยกำรท่ีบริษัทย่อยเข้ำท�ำรำยกำร
เปรยีบเทียบกับลกัษณะ และ/หรอืขนำดของ 
บรษิทัฯ (โดยน�ำหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณขนำด 
ของรำยกำรตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง 
กำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือเรื่อง กำร
ได้มำจ�ำหน่ำยไปซึง่ทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) 
มำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.2.2 กำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกหุ ้นเพ่ิมทุนของ
บริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น รวมท้ังกำร
ลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนช�ำระแล้ว
ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือกำรด�ำเนิน
กำรอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ท้ังทำงตรง
หรือทำงอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำ
สดัส่วนทีก่�ำหนดในกฎหมำยซึ่งใชบ้งัคบักบั
บรษิทัย่อยอนัมผีลท�ำให้บรษิทัฯไม่มอี�ำนำจ
ควบคุมบริษัทย่อยนั้น ท้ังนี้ต้องเป็นกรณีท่ี
เมื่อค�ำนวณขนำดของรำยกำรเปรียบเทียบ
กับขนำดของบริษัทฯ และอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยน�ำหลักเกณฑ์กำร
ค�ำนวณรำยกำรตำมทีก่�ำหนดไว้ในประกำศ
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ทีเ่ก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมำบังคับใช้โดยอนุโลม)

3.2.3  กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็น
กรณีท่ีเมื่อค�ำนวณขนำดกิจกำรของบริษัท
ย่อยท่ีจะเลิกน้ันเปรียบเทียบกับขนำดของ 
บรษิทัฯ (โดยน�ำหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณขนำด
ของรำยกำรตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง 
กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์มำ
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ

3.2.4  รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของ 
บรษิทัย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมผีลกระทบ
ต่อบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทั้งน้ี ต้อง
เป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนำดของรำยกำร
ที่บริษัทย่อยเข้ำท�ำรำยกำรเปรียบเทียบ
กับขนำดของบริษัทฯ (โดยน�ำหลักเกณฑ์
ที่กำรค�ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
ก�ำหนดไว้ในประกำศที่เก่ียวข้องของคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทนุและคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัย์ เรือ่ง กำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรัพย์มำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว
อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.2.5 กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่
อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ย่อย ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรแก้ไขข้อ
บังคับของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/
หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย หรอืกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 1. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะติดตำมดูแลให้คณะ
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้ง โดยบริษัทฯปฏิบัติให้เป็นไปตำม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยและนโยบำย
ของบริษัทฯ

ข้อ  2. คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมแผนงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
และติดตำมให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล ฐำนะทำงกำร

เงิน และผลด�ำเนินกำร กำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน
และ รำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และ
รำยกำรที่มีนัยส�ำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และกำรด�ำเนิน
กำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรก�ำกับดูแล
และกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้
ครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศท่ีเก่ียวข้องของคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)

 นอกจำกน้ี กรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนของบริษัท
ย่อยทัง้หมดได้ลงนำมรบัทรำบนโยบำยกำรก�ำกับดแูล
และบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลกัและ
บรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกิจหลกั เพ่ือถือปฏบิตัติำมแล้ว

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำร
ในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้

�	ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยว
กับหน้ำท่ีที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน  
คูส่มรส และบตุรท่ียังไม่บรรลนิุตภิำวะ ต่อส�ำนักงำนก�ำกับ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษ 
ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกำรรำยงำน
กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง  
คูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะต่อส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 246 และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

�	ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรวมทั้งคู ่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท�ำและเปิดเผยรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ และมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต ่อส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำรถัด
ไปจำกวันที่เกิดรำยกำรเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส�ำเนำ
รำยงำนนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรำยงำน
ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

�	บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน
ที่เก่ียวข้องที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญ 
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ซึง่มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัย์ จะต้องระงบั
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นระยะเวลำอย่ำง
น้อย 1 เดอืนก่อนทีง่บกำรเงนิหรอืข้อมลูภำยในนัน้จะเปิด
เผยต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลัง
กำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่
ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

    บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืน
น�ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่กำร
ตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัค่ำจ้ำง พักงำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบั
ค่ำจ้ำง หรอืให้ออกจำกงำน ท้ังน้ีกำรลงโทษจะพิจำรณำจำก
เจตนำของกำรกระท�ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย และงบกำรเงินรวมให้แก่ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 
ส�ำหรบังวดปีบญัช ี2561 เป็นจ�ำนวนท้ังสิน้  5,550,000 บำท ส�ำหรบั
ค่ำสอบบัญชีของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ 
และค่ำสอบบัญชีของงบกำรเงินของบริษัทย่อย 

ทั้งน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับผู ้สอบบัญชีและ
ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้ำงต้นไม่เป็นบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ และบรษิทย่ัอยตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ว่ำด้วยเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง

5.2 ค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนแก่ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 

ส�ำหรบักำรจดัเตรยีมข้อมลูทำงกำรเงนิและเอกสำรอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรเสนอขำยครั้งนี้ ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2561 เป็นจ�ำนวน 
505,135 บำท ซึ่งเป็นค่ำบริกำรตรวจสอบกำรควบคุมท่ัวไปของ
ระบบสำรสนเทศ ค่ำบริกำร จัดเตรียมข้อมูลเอกสำรและค่ำใช้จ่ำย
เรียกเก็บอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี 
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บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเจริญ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื และดำาเนินธรุกิจให้เป็นแบบอย่างทีดี่
ต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำาหนดแนวทางความรับผิด
ชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities 
: CSR) ตามหลักการท่ีกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

8 หลักก�ร 1.  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4.  การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จาก

การดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบ�ยภ�พรวม

ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(After Process)

✓

ทีคิวเอ็มแจกประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้คนไทยกว่� 1,000,000 คน 
กับก�รคุ้มครองสูงสุด 100,000 บ�ท ฟรี
 ทคีวิเอ็ม ขำนรับนโยบำยของส�ำนักคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) ในกำรสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยให้แก่ประชำชน ด้วยกำรจัด
กิจกรรมให้ลกูค้ำและประชำชนทัว่ไปได้ร่วมกิจกรรมฟรต่ีอเน่ืองตลอดท้ังปี 2561 พร้อมมอบประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม (ไมโครอินชัวร์รันส์) ให้คนไทยทั่วประเทศจ�ำนวนกว่ำ 1,000,000 คน คุ้มครองสูงสุด 
100,000 บำท คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ที่มำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของทีคิวเอ็ม ฟรี และยังได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนนของประเทศ ด้วย
กำรร่วมรณรงค์กำรขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปีใหม่กับส�ำนกังำน คปภ. เชญิชวน
ประชำชนให้เตรียมควำมพร้อมของชวิีตและทรพัย์สนิก่อนกำรเดินทำง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดควำม
เสีย่งในชมุชน กำรร่วมจดักิจกรรมในงำนเทศกำลเท่ียวเมอืงไทยของกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
พร้อมเปิดเว็บไซต์ www.tqm.co.th ให้ประชำชนทั่วไปมำสแกนคิวอำร์โค้ด ลงทะเบียนรับประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม (ไมโครอินชัวร์รันส์) ฟรี ก่อนเดินทำงท่องเที่ยวในช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปีใหม่
อีกด้วย

TQM จัดง�นวันเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
 TQM จัดงำนวันเดก็แห่งชำต ิปี 2561 ภำยใต้แนวคดิ "TQM Magic Day ปี 6 “เสกควำมสุข 
สร้ำงรอยย้ิมร่วมกับครอบครัว TQM โดยภำยในงำนได้จัดกิจกรรมและซุ้มเกมต่ำงๆ มำกมำย 
ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของรำงวัลกันอย่ำงจุใจ และอิ่มอร่อยกับซุ้มอำหำรคำวหวำน 
ที่เตรียมไว้อย่ำงเต็มที่
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ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ประกันภัยฯ กับคปภ.
 ซึง่ได้เป็นตวัแทนในกำรมอบหมวกกันนอ็คให้น้องๆ ศนูย์พัฒนำเดก็เลก็วัดโปรดเกศเชษฐำรำม 
จงัหวัดสมทุรปรำกำร พร้อมออกบธูน�ำเกมมำให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกลุน้รบัของรำงวนัในวันเดก็ปี 2561

TQM จัด "มหกรรมคนสร้�งสุข ปี4"
 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด ร่วมกับพันธมิตร ประกันภัย และโรงพยำบำล
กรุงเทพพัทยำจัด "มหกรรมคนสร้ำงสุข ปี 4" ครั้งที่ 1 ด้วยคอนเซปต์ "สุขภำพกำยดี สุขภำพรถเยี่ยม" 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนชำวพัทยำและจงัหวัดใกล้เคยีงมสีขุภำพร่ำงกำยแขง็แรง ได้รบัสทิธิประโยชน์
ควำมรู้ต่ำงๆ จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร รวมท้ังเพ่ือพัฒนำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ 
ภำยในงำนได้เชิญนักแสดงหนุ่ม "ไมค์ ภัทรเดช" จำกช่อง 7 มำร่วมสร้ำงสีสันโชว์ร้องเพลง และ 
ท�ำกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรำงวัลแก่ผู้ร่วมมงำน ณ โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ

TQM ร่วมออกบูธใน 7 สีคอนเสิร์ต จ.อุดรฯ
 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงำน 7 สีคอนเสิร์ต  
ออนทัวร์ เพ่ือมอบสิทธิประโยชน์กรมธรรม์สงกรำนต์อุ่นใจ ประกันภัย 10 บำท ให้แก่ประชำชนที ่
เข้ำร่วมงำนฟรี ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำอุดรธำนี

TQM เติมรอยยิ้มให้น้องๆ
 ทีมงำนฝ่ำยขำยกิจกำรสำขำ MB ภำคเหนือ และภำคกลำง จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพนกังำนภำยในหน่วยงำน และช่วยเหลอืสงัคมโดยสนับสนนุทนุกำรศกึษำและสิง่ของเครือ่ง
ใช้ให้แก่มลูนธิิธรรมำนรุกัษ์ จงัหวัดกำญจนบรุ ีพร้อมจดักิจกรรมสนัทนำกำรและเลีย้งอำหำรกลำงวัน
แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกำส

บริจ�คโลหิตให้กับศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย
 บริษัทฯ น�ำโดยกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนได้ร่วมบริจำคโลหิตให้กับศูนย์บริกำรโลหิต 
แห่งชำติ สภำกำชำดไทย ตำมโครงกำร "รวมใจรักภักดี บริจำคโลหิต ถวำยพ่อของแผ่นดิน"  
ต่อเน่ืองมำเป็นเวลำ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพนักงำนสนใจเข้ำร่วมบริจำคโลหิต 
ทัง้สิน้ จ�ำนวน 4,680 คน ได้บรจิำคโลหติไปแล้วจ�ำนวน 10,131,500 ซซี ีและจะยังคงเดนิหน้ำบรจิำค
โลหิตตำมโครงกำรนี้ต่อไป

กิจกรรมสงกร�นต์เดินท�งปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณร่วมกับ คปภ
 คปภ.ร่วมกับภำคอตุสำหกรรมประกันภยั และบรษิทัฯ ร่วมจดังำน “สงกรำนต์เดนิทำงปลอดภัย 
ประกันภัยห่วงใยคณุ” เพ่ือมอบควำมห่วงใยให้กบัประชำชน ซึง่ภำยในงำนได้มกีำรมอบหมวกนิรภัย
ให้กับเดก็นกัเรยีนและผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์รบัจ้ำงในพ้ืนทีก่รงุเทพมหำนคร อกีทัง้ได้ให้บรกิำรตรวจ
เช็ค เปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยำนยนต์ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำยอีกด้วยโดยม ี
บอย ปกรณ์ฉัตร บริรักษณ์ น้องวันใหม่ และ คุณแม่ ร่วมงำนดังกล่ำว ในบรรยำกำศอบอุ่น

ทีคิวเอ็มสนับสนุนทุนก�รศึกษ�
  มอบวุฒิบัตรส�ำเร็จกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ และมอบทุนกำรศึกษำรวม 100,000 บำท 
แก่นักศึกษำจำกคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม จ�ำนวน 12 คน ท่ีเข้ำร่วมในโครงกำร  
"The Success Insurance Talent (SIT #1) SPU-TQM" โดยม ีคณบดคีณะบรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
ศรีปทุม พร้อมทั้งอำจำรย์และผู้บริหำร TQM เข้ำร่วม 

กิจกรรมดำ�นำ้�ปลูกปะก�รัง คืนคว�มอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมส�ร
 จัดกิจกรรมด�ำน�้ำปลูกปะกำรัง โดยร่วมกับลูกค้ำของบริษัทฯ จ�ำนวน 60 คู่ที่ได้รับคัดเลือกจำก
กิจกรรม TQM Family Trip ช่วยกันปลูกปะกำรัง โดยเป็นกำรปลูกแบบไม่ใช้น็อต โดยใช้เคี้ยวของ
หลอดท่อ PVC โดยได้รบัควำมร่วมมอืจำกค่ำยวิทยำสตร์ทำงทะเล แสมสำร ในกำรบรรยำยให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรปลกูปะกำรงั และวิธีกำรด�ำน�ำ้เบือ้งต้น หลงัจำกนัน้ก็จะฝึก Snorkel จะไปดแูปลงปะกำรงั
กันที่ปลูกเอำไว้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว โครงกำรปลูกปะกำรังนี้เขำตั้งเป้ำปลูก 8 หมื่นต้น ก็ปลูกไปแล้ว  
5 หมื่นต้น ทำงบริษัทฯ ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงของกำรมำร่วมกับลูกค้ำครั้งน้ีเพ่ือมำปลูกอีกประมำณ  
100 กิ่ง
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ทีคิวเอ็ม มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ
  มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแก่เจ้ำหน้ำที่สถำนีต�ำรวจนครบำลโชคชัย และสถำนี
ต�ำรวจนครบำลโคกครำม จ�ำนวนทั้งหมด 434 นำย เพ่ือสนับสนุนและสร้ำงขวัญก�ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจทุกนำย โดยมีผู้บริหำรของทีคิวเอ็มเข้ำร่วม ณ  
ทีคิวเอ็ม ส�ำนักงำนใหญ่ 

ทีคิวเอ็ม ชวนลูกค้�ทำ�เต้�นมเทียมในทริปเก�ะเกร็ด
 พำลูกค้ำท่องเที่ยวฟรีทุกเดือน โดยในวันที่ 20 ตุลำคม 2561 ทีคิวเอ็มได้ชวนลูกค้ำ  
59 คู่ ท่องเที่ยวไหว้พระ 3 วัดที่เกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อควำมเป็นสิริมงคล พร้อมสนุก
กับกิจกรรม กำรช้อป ชมิ ชวิล์ และยังได้ร่วมกันท�ำเต้ำนมเทยีมจ�ำนวน 124 เต้ำ เน่ืองในเดอืน
มะเร็งสำกลเพื่อไปมอบต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป

ทีคิวเอ็ม สนับสนุนก�รจัดก�รพี่เพื่อน้องจ�กผองเพื่อนปีที่ 15
  สนับสนุนกำรจัดกำรพี่เพื่อน้องจำกผองเพื่อนชำวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม 
ปีท่ี 15 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำนท้ังในวงกำรประกันภัย 
ธนำคำร และสถำบันกำรเงิน ส่ือมวลชน และธุรกิจอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน 
ร่วมกับโรงเรียน 3 โรงเรียน และชุมชน มีนักเรียนทั้งหมดประมำณ 200 คน จัดโดยนิตยสำร
ไทยแลนด์ อินชัวร์รันส์ ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี โดยทีคิวเอ็มได้มอบทุน
กำรศึกษำจ�ำนวนเงิน 20,000 บำท

TQM ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภ�พของบริษัทลูกค้�
 บริษัท ทิคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภำพประจ�ำปี 2561 
ของ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นลูกค้ำรำยส�ำคัญ โดยจัดให้มีของ
ที่ระลึกและอำหำรว่ำงส�ำหรับลูกค้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมตรวจสุขภำพในครั้งนี้

TQM สนับสนุนประกันภัย 7 บ�ท และประกันภัย 10 บ�ทพลัส ของ คปภ.
 TQM ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชำชน ด้วยประกันภัย 7 บำท และประกันภัย 
10 บำทพลัส ออกโดยส�ำนักงำนคณะกรรมก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ซึ่งประกันภัย 7 บำท จะให้ควำมคุ้มครอง 3 กรณีคือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
มอื เท้ำ สญูเสยีสำยตำ หรอืทุพพลภำพถำวรสิน้เชงิเนือ่งจำกอบุตัเิหต ุจะได้รบัควำมคุม้ครอง 
100,000 บำท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้ำ สูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร
สิน้เชงิจำกกำรฆำตรกรรม จะได้รบัควำมคุม้ครอง 50,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำร
งำนศพกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยภำยใน 15 วัน
แรก นับจำกวันเริ่มต้นระยะเวลำประกันภัย) จ�ำนวน 5,000 บำท ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 
10 บำทพลสั นอกจำกจะให้ควำมคุม้ครองเหมอืนกับกรมธรรม์ประกันภยั 7 บำทแล้ว ยังเพ่ิม
เตมิควำมคุม้ครองในส่วนของค่ำรกัษำพยำบำลจำกอบุตัเิหตจุ่ำยตำมจรงิไมเกิน 5,000 บำท

TQMชวนลูกคา118คนรวมใจสรางเตานมเทียมเพ่ือรอยย้ิม
เน่ืองในเดอืนมะเร็งเตานมสากล

ในทริปทองเที่ยวไหวพระเกาะเกร็ดซ่ึงสามารถเย็บเตานมเทียมได124เตา

TQMชวนลูกคาสรางเตานมเทียม

TQMมอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนวัดดอนผิงแดดจังหวัดเพชรบุรี
จํานวนเงิน20,000บาท

ในงานพ่ีเพ่ือนองจากผองเพ่ือนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพ่ือสังคม

TQMมอบทนุการศึกษาในงานพ่ีเพ่ือนองฯ

ดร.อัญชลินพรรณนภิาประธานบริษัททีคิวเอ็มอินชัวรรนัสโบรคเกอรจํากัด
มอบกรมธรรมประกันอุบัติเหตุแกตํารวจ

สถานีตํารวจนครบาลโชคชัยและสถานีตํารวจนครบาลโคกครามจํานวนท้ังหมด434นาย
เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี

TQMมอบประกันอุบัติเหตุใหเจาหนาท่ีตํารวจ
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1. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
 และข้อบังคับต่�งๆ จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  

1.1 กำรทีบ่รษิทัย่อยไม่สำมำรถปฏิบตัติำมกฎหมำย ข้อ
บังคับ และประกำศต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งที่เป็นกฎหมำย ข้อบังคับ และประกำศ
ต่ำงๆ ทีม่อียู่ในปัจจบุนั และท่ีจะมกีำรแก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อไปในอนำคต อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ 
ฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนินงำน และโอกำสทำง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1.2  ควำมเสีย่งเก่ียวกับกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

3. คว�มเสี่ยงด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
3.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.2  ควำมเสี่ยงจำกพัฒนำกำรของเทคโนโลยี
3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพิงบุคลำกรฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

2. คว�มเสี่ยงด้�นธุรกิจของบริษัท 
2.1 กำรมีคู ่ค้ำรำยใหญ่ (คู ่ค้ำท่ีบริษัทฯ มีรำยได้ค่ำ

นำยหน้ำและรำยได้ค่ำบริกำรอื่นท่ีได้รับมำกกว่ำ 
ร้อยละ 10 ของรำยได้ค่ำนำยหน้ำและรำยได ้
ค่ำบริกำรอื่นรวม)

2.2  ควำมเสี่ยงในกำรจัดหำบุคลำกร
2.3 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภค
2.4 ควำมเส่ียงจำกสภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

นำยหน้ำประกันภัย และคู่แข่งรำยใหม่
2.5  ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของบรษิทั

ประกันวินำศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
2.6  ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง

4. คว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน
4.1  ควำมเ ส่ียงจำกกำรติดตำมเบี้ ยประ กันภัย 

ที่ค้ำงช�ำระ
4.2  ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียลูกค้ำ
4.3  บริษัทฯ ไม ่มีกำรประกอบธุรกิจหลัก รำยได้ 

ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับเงนิปันผลจำกบรษิทั
ย่อยของบริษัทฯ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และถือเป็นหน้ำที่ส�ำคัญที่จะต้อง
ด�ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน 
ท่ีเหมำะสมและเพียงพอในกำรดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย และข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สินจำกกำรทุจริต เสีย
หำย รวมท้ังมีกำรจัดท�ำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกต้องน่ำ
เชื่อถือ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ และใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระ
และขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ท�ำหน้ำท่ีในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบริษัท โดยท�ำกำรประเมินควำมเพียงพอ และ
ควำมเหมำะสมของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ รวมถึงตดิตำม
และดแูลให้ฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในบรษิทัฯ ด�ำเนนิกำรแก้ไขและปรบัปรงุ
จุดบกพร่องด้ำนระบบควบคุมภำยในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไว้มีควำมเหมำะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิภำพ โดยตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท 
ชญตร์ จ�ำกัด ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยใน
ของบริษัทฯ โดยบริษัท ชญตร์ จ�ำกัด ได้มอบหมำยให้ นำยฐิติวัชร 
สุพรรณพงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 
และประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

ทั้งน้ี ตำมขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจ 
ในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย และ 
เลิกจ้ำงหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ 

จำกกำรพิจำรณำประวัติกำรท�ำงำนและประวัติกำรศึกษำ
ของนำยฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
ว่ำนำยฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่
ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ได้อย่ำง 
มปีระสทิธิภำพ โดยพิจำรณำจำกประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์
ท�ำงำน

จำกรำยงำนตรวจสอบระบบควบคุมภำยในที่ ส.ต. 3/2561 
ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง ระบบสำยงำนบริหำรพัสดุ 
และจัดซื้อสรุปรำยละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ก�รตรวจสอบ
1) เพ่ือสอบทำนระบบควบคุมภำยใน กำรปฏิบัติตำม

นโยบำย และวิธีปฏิบัติงำนของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบงำน
จัดซื้อ จัดจ้ำง มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน (Procedure) ที่ระบุไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ และมีกำรลงนำมอนุมัติในเอกสำร
ตำมขั้นตอนต่ำงๆ จำกผู้มีอ�ำนำจอย่ำงครบถ้วน ตำมแนวทำง 
หลกักำรควบคมุภำยในท่ีดี ของ COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission)

2) เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขประเด็นข้อสังเกต
ส�ำนักงำนใหญ่ครั้งที่ 4 ส�ำหรับระบบสำยงำนบริหำรพัสดุ และ 
จัดซื้อ รวมท้ังท�ำควำมเข้ำใจ และติดตำมควำมคืบหน้ำส�ำหรับ
กำรน�ำระบบงำนขอซื้อและสั่งซื้อ (Procurement) มำใช้ในขั้นตอน
กำรขออนุมัติใบสั่งซื้อ (PR) และใบขอซื้อ (PO)

ขอบเขตก�รตรวจสอบ
 �	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
 �	บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด 
 �	บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
 �	บริษัท แคสแมท จำากัด

ผลก�รตรวจสอบ
พบว่ำระบบควบคุมภำยในของระบบงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง 

โดยรวมยังคงมีควำมเพียงพอ และปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย 
และคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ท้ังในเรื่องกำรลงนำมอนุมัติ
ในเอกสำรตำมขั้นตอนจำกผู ้มีอ�ำนำจอนุมัติอย ่ำงครบถ้วน  
ตำมแนวทำงหลกักำรควบคมุภำยในทีด่ ีของ COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) แล้ว

โดยมติในท่ีประชุมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งท่ี 
1/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 รับทรำบและขอให้
บริษัท ชญตร์ จ�ำกัด ด�ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนที่ได้น�ำเสนอไว้

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
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รายการระหว่างกัน 

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งจัดท�ำขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 มีมติอนุมัตินโยบำยกำรเข้ำท�ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้ำท�ำรำยกำร 
กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะด�ำเนินกำรตำม
มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดตลำดหลักทรัพย์ฯ และ 
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ 
ในกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด 
ที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน 

ในส่วนของกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ 
จะเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีส�ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้ง 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด อีกทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภำวิชำชีพบัญชี โดย
จะมกีำรเปิดเผยข้อมลูไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิท่ีตรวจสอบ
หรือสอบทำนแล้วของบรษิทัฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี และ
รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

ม�ตรก�รและขั้นตอนก�รอนุมัติ
ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

มำตรกำรกำรเข้ำท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ในกรณทีีบ่รษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยมรีำยกำรกับบคุคลทีม่คีวำมเก่ียวโยง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็น
และควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำท�ำรำยกำร และควำมเหมำะสม
ด้ำนรำคำและเงือ่นไขต่ำง ๆ  ของรำยกำรให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร
ด�ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม โดยมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำ
และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของรำยกำร หำกกระท�ำกับบุคคลภำยนอกหรือ
รำคำตลำด ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ แล้วแต่กรณ ีและหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึน 
บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน�ำไป
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำและ/หรือกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมแต่
กรณี โดยผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำ 
ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระท�ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร หรือ
เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำซึง่ธุรกิจโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกับบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยกระท�ำเพ่ือสนับสนนุรำยกำรธุรกิจปกตขิองบรษิทัตน 
และมีเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้
เกิดกำรถ่ำยเททำงผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำ
และเงื่อนไข ดังนี้

1.  เป็นธุรกรรมที่มีรำคำและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป

2. เป็นธุรกรรมที่มีรำคำและเงื่อนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ให้กับบุคคลทั่วไป

3. เป็นธุรกรรมท่ีมีรำคำและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้
ว่ำเป็นรำคำและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท�ำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

4.  เป็นธุรกรรมกับบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกันเท่ำน้ัน แต่สนิค้ำหรอื
บริกำรที่เก่ียวข้องมีลักษณะและรำคำที่เป็นมำตรฐำน
ชัดเจนในตลำด และมีผู้ซื้อผู้ขำยหลำยรำย โดยมีรำคำ 
เงื่อนไข และข้อตกลงอื่นไม่แตกต่ำงกัน

บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทำงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็น
รำยกำรธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปพึงกระท�ำกับคู่สัญญำท่ัวไป
ในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำก
อทิธิพลในกำรทีผู่อ้นุมตัมิสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบคุคล
ท่ีมีควำมเก่ียวข้อง  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำให้
ควำมเห็นและน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
เป็นหลกักำร ซึง่ก�ำหนดให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท�ำธุรกรรม
ดังกล่ำวได้ภำยใต้แนวทำงกำรด�ำเนินกำรและวงเงินท่ีก�ำหนดไว้ 
โดยกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรให้เป็นไปตำมคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร 
(Delegation of Authority หรือ DOA) ซึ่งก�ำหนดให้ฝ่ำยงำนต้น
เรื่องเป็นผู้น�ำเสนอเหตุผลควำมจ�ำเป็น ของกำรท�ำรำยกำร และ
กำรเปรียบเทียบรำคำตลำดหรือเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ภำยใต้กรอบ
กำรด�ำเนินกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด กล่ำวคือ หำกเป็น
รำยกำรระหว่ำงกันที่มีกำรท�ำสัญญำชัดเจน ระบุรำคำและเงื่อนไข
เทียบเท่ำกับเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไป  ให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติให้เป็น
ไปตำมสัญญำได้ตลอดอำยุของสัญญำ เช่น กำรท�ำสัญญำเช่ำ 
เทียบเท่ำรำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำอิสระ เป็นต้น หรือหำก
เป็นรำยกำรระหว่ำงกันที่ต้องมีข้ันตอนกำรขออนุมัติซื้อหรือท�ำกำร
ส่ังซื้อ เช่น กำรซื้อสินค้ำ กำรจัดกิจกรรม กำรซื้อโฆษณำ เป็นต้น 
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ให้ฝ่ำยจัดกำรท�ำกำรเปรียบเทียบรำคำ เงื่อนไขกำรค้ำ โดยต้องมี
ข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ัวไปที่เป็นรำคำตลำดและเงื่อนไขทั่วไปท่ีไม ่
แตกต่ำงในสำระส�ำคญั และหำกเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ และ
มีอัตรำค่ำบริกำรท่ีชัดเจนเทียบเท่ำค่ำบริกำรที่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ให้กับบุคคลทั่วไป โดยให้จัดท�ำและน�ำเสนออนุมัติตำมล�ำดับขั้น
ตำมกำรบรหิำรของหน่วยงำนนัน้ๆ ตำมคูม่อือ�ำนำจด�ำเนนิกำร และ 
จัดให้มีกำรสอบทำนรำยกำรและลงนำมในข้ันตอนสุดท้ำยโดย 
ผู้บริหำรที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับ EVP ขึ้นไปที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือ 
ผู้กระท�ำกำรแทนที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกผู้บริหำรท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
ดังกล่ำว ก่อนกำรท�ำรำยกำร

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ำยจัดกำร
จัดท�ำและน�ำเสนอประมำณกำรวงเงินกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กันของแต่ละรำยเป็นรำยปี และน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
อนุมัติ ทั้งน้ี หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทหรือวงเงินของ
รำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันประจ�ำปีตำมทีไ่ด้ขออนมุตัใินหลกักำรไว้ ฝ่ำย
จัดกำรจะต้องน�ำเสนอเพ่ือขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ก�ำหนดให้ประธำนบรหิำรบญัชกีำรเงนิเป็นผูต้ดิตำมกำรท�ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกัน และจัดท�ำรำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมรำยกำรท่ี 

เก่ียวโยงกัน เพ่ือรำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของ 
บริษัทฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในทุกไตรมำส และ
ก�ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือผู้ตรวจสอบภำยใน 
ท�ำกำรสอบทำนกำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรตรวจสอบทุกปี ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบริษัท พบว่ำมีกำรด�ำเนินกำรไม่เป็นไปตำม
นโยบำยท่ีก�ำหนดไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัทจะร่วมกันด�ำเนินกำรเพื่อหำทำงแก้ไข

อย่ำงไรก็ตำม หำกบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยจะเข้ำท�ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกันที่เป็นธุรกรรมประเภทอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะด�ำเนินกำรตำมนโยบำย มำตรกำรและขั้นตอนกำรท�ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกันที่ก�ำหนดไว้ และต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และ 
ขั้นตอนของส�ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน 
เพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำร 
โยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แต่เป็นกำรท�ำ
รำยกำรท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรำย
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การวิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน 

รายได้ 
 ตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวม ตำมประเภทธุรกิจ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

รำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรเป็น
นำยหน้ำประกันวินำศภัย รำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต 
รำยได้จำกธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ และซอฟต์แวร์ และรำยได้
อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทอื่น 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรและให้ค�ำปรึกษำ เงินชดเชยค่ำเสียหำย 
เป็นต้น โดยรำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัย และรำย
ได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำประกันชวิีต ประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำ 
(Commission) และรำยได้ค่ำบริกำรอื่น ซึ่งเป็นรำยได้ที่บริษัทฯ ได้
รับจำกบริษัทประกันภัยท่ีเป็นคู่คำ้ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งน้ีรำยได้ค่ำ
บริกำรอื่นมีทั้งท่ีเป็นจ�ำนวน และเป็นอัตรำส่วนที่ก�ำหนดจำกเบี้ย
ประกันที่กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถขำยต่อลูกค้ำได้ เช่น ค่ำบริกำร กำร
ด�ำเนินกำรจัดพิมพ์กรมธรรม์ และจัดส่งกรมธรรม์ ค่ำด�ำเนินกำร
ติดต่อประสำนงำนให้กับลูกค้ำท่ีประสบภัย หรือค่ำบริกำรจัดเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ รำยได้ค่ำบริกำรอื่นเป็นบริกำรเสริมที่มีลักษณะ
งำนท่ีนอกเหนือจำกส่วนงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรชีช่้องหรอืชกัชวนให้
เข้ำท�ำสัญญำประกันภัยที่บริษัทฯ ได้ให้บริกำรกับลูกค้ำและคู่ค้ำที่
เป็นบริษัทประกันภัยจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตกำรให้บริกำร ควำม

สัมพันธ์อันดี และกำรเจรจำต่อรอง ซึ่งรำยได้ค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่
ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของหน่วยงำนรำชกำร โดยรำยได้ค่ำบรกิำร
อื่นที่เป็นจ�ำนวนจะมีควำมไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกำรเจรจำต่อรองกับ
บริษัทประกันภัย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 
กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้รวมเท่ำกับ 2,226 ล้ำนบำท 2,281.70 ล้ำน
บำท และ 2,525 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นรำยได้เพิ่มขึ้น 55.7 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำเติบโตร้อยละ 2.5 ในปี 2560 และคิด
เป็นรำยได้เพิ่มขึ้น 243.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำเติบโตร้อยละ 
10.7 ในปี 2561 โดยรำยได้กว่ำร้อยละ 96.4 ของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
รำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภัย

ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินกำรขำยประกันวินำศภัยท้ังสิ้น 2 รูป

แบบ โดยรำยได้หลักจำกธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัยมำจำกค่ำ
นำยหน้ำ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 57.6 ของรำยได้รวม 
ส่วนรำยได้ค่ำบริกำรอื่น มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 38.8 ของรำย

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.  รายได้จากการเป็น

 นายหน้าประกันวินาศภัย

 - รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 - รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืน

2.  รายได้จากการเป็น

 นายหน้าประกันชีวิต

 - รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 - รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืน

รวมรายได้ค่าบริการ

รำยได้อ่ืน

         รวม

TQM 

Broker

TQM Life

2,111.5

1,303.0 

808.5

80.6

71.8

8.8

2,192.1

33.9

2,226.0

2,201.1

1,336.8 

864.3

56.7

54.5

2.2

2,257.8

23.9

2,281.7

2,434.7

1,454.4

980.3

66.4

61.2

5.2

2,501.1

23.9

2,525.0

94.9

58.6

36.3

3.6

3.2

0.4

98.5

1.5

100.0

96.5

58.6

37.9

2.5

2.4

0.1

99.0

1.0

100.0

96.4

57.6

38.8

2.6

2.4

0.2

99.0

1.0

100.0

กลุ่มธุรกิจ ดำาเนินการ
โดย

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2559 2560 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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ได้รวม โดย TQM Broker จะได้รบัค่ำนำยหน้ำประกันวินำศภยั จำก
กำรเป็นนำยหน้ำจำกบรษิทัประกันวินำศภยัในอตัรำทีต่กลงร่วมกัน
ระหว่ำง TQM Broker  และ บรษิทัประกันวินำศภัย โดยส�ำหรบักลุม่
ประกันรถยนต์ (Motor) มีอัตรำไม่เกินร้อยละ 12.0 ของเบี้ยประกัน
ภัย ส�ำหรับกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ พ.ร.บ. และอัตรำไม่
เกินร้อยละ 18.0 ของเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกลุ่มประกันภัยรถยนต์
ภำคสมคัรใจ โดยอตัรำดงักล่ำวเป็นไปตำมอตัรำสงูสดุตำมประกำศ
ส�ำนักงำน คปภ. โดยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 
และ 2561 กลุม่บรษิทัฯ มรีำยได้จำกธุรกิจนำยหน้ำประกันวนิำศภยั
เท่ำกับ 2,111.5 ล้ำนบำท 2,201.1ล้ำนบำท และ 2,434.7 ล้ำนบำท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.9 ร้อยละ 96.5 และร้อยละ 96.4 ของรำย
ได้รวมของกลุม่บรษิทัฯ ตำมล�ำดบั โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของทัง้รำยได้
ค่ำนำยหน้ำ และรำยได้ค่ำบริกำรอื่น ซึ่งมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกำรเติบโตของมูลค่ำเบี้ยสุทธิจำกกำรขำยประกัน
วินำศภยัให้ลกูค้ำ  โดยสำเหตหุลกัมำจำกจ�ำนวนกรมธรรม์ทีข่ำยได้
เพ่ิมขึน้ ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ ได้รบัค่ำนำยหน้ำประกันวินำศภยัเพ่ิมขึน้ 
จำกมลูค่ำเบีย้ประกันท่ีเพ่ิมขึน้ตำมจ�ำนวนกรมธรรม์ โดยเฉพำะกำร
ขำยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ อันเนื่องมำจำกกำร
ขยำยช่องทำงกำรขำยไปยังสำขำในต่ำงจงัหวัดให้มคีวำมครอบคลมุ
กลุ่มลูกค้ำมำกขึ้น กำรท�ำโฆษณำเพ่ือประชำสัมพันธ์ ประกอบกับ
กำรเพิ่มช่องทำงกำรช�ำระเงินเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจนำยหน้ำประกัน
วินำศภยัเพ่ิมขึน้จำก 2,201.1 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 2,434.7 ล้ำน
บำทในปี 2561 คดิเป็นอตัรำเตบิโตร้อยละ 10.6 โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึน
ของทัง้รำยได้ค่ำนำยหน้ำ และรำยได้ค่ำบรกิำรอืน่ โดยเฉพำะรำยได้
ค่ำบรกิำรอืน่ทีเ่พ่ิมขึน้จ�ำนวน 116 ล้ำนบำท จำก 864.3 ล้ำนบำทใน
ปี 2560 เป็น 980.3 ล้ำนบำท ในปี 2561 คิดเป็นอัตรำเติบโตร้อย
ละ 13.4 ตำมกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำเบี้ยจำกกำรขำยกรมธรรม์กลุ่ม
ประกันวินำศภัย  โดยหำกพิจำรณำรำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำ
ประกันวินำศภัยตำมรูปแบบของประกันจะพบว่ำ รำยได้ท่ีเพ่ิมขึ้น
ส่วนใหญ่มำจำกค่ำนำยหน้ำ และค่ำบรกิำรอืน่จำกกำรขำยกรมธรรม์
กลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) ภำคสมัครใจเป็นหลัก 

ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต 
กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิตผ่ำน TQM 

Life ท่ีได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวิต ซึ่ง
สำมำรถด�ำเนนิกำรขำยประกันชวีติประเภทต่ำงๆ ได้ท้ังน้ี TQM Life 
จ�ำหน่ำยประกันชวีติทัง้สิน้ 2 รปูแบบ ได้แก่ (1) ประกันชวิีตประเภท
รำยบุคคล และ (2) ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม โดย TQM Life จะได้
รับอัตรำค่ำนำยหน้ำในอัตรำที่ตกลงร่วมกันระหว่ำง TQM Life และ
บริษัทประกันชีวิต ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 40 ของเบี้ยประกันชีวิตใน
ปีแรกซึ่งเป็นอัตรำที่สูงสุด ทั้งนี้ อัตรำค่ำนำยหน้ำประกันชีวิตจะลด
ลงตำมจ�ำนวนปีทีเ่พ่ิมขึน้ โดยอตัรำค่ำนำยหน้ำประกันชวิีตดังกล่ำว
เป็นไปตำมประกำศ คปภ.ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจนำยหน้ำประกัน
ชีวิตเท่ำกับ 80.6 ล้ำนบำท 56.7 ล้ำนบำท และ 66.4 ล้ำนบำท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.6 ของรำยได้รวม
ของกลุ่มบริษัทฯ ตำมล�ำดับ 

ส�ำหรับปี 2560 รำยได้จำกกำรเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตลด
ลงจำก 80.6 ล้ำนบำท ในปี 2559 เป็น 56.7 ล้ำนบำทในปี 2560 
คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 29.7 เนื่องจำกรำยได้ค่ำนำยหน้ำและ
รำยได้ค่ำบริกำรอื่นที่ลดลง โดยรำยได้ค่ำนำยหน้ำลดลงจำก 71.8 
ในปี 2559 เป็น 54.5 ล้ำนบำท ในปี 2560 คิดเป็นอัตรำลดลงร้อย
ละ 24.1 ส่วนรำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนลดลงจำก 8.8 ล้ำนบำท ในปี 
2559 เป็น 2.2 ล้ำนบำท ในปี 2560 คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 75.0 
เนือ่งจำกรำยได้ค่ำนำยหน้ำ และค่ำบรกิำรอืน่จำกกำรขำยกรมธรรม์
ของกลุ่มประกันชีวิตประเภทรำยบุคคล ที่ลดลงเป็นหลัก จำกกำรที่
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีลูกค้ำกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรำยบุคคล
รำยใหม่เท่ำปีก่อนหน้ำเพ่ือชดเชยกำรลดลงของรำยได้ดังกล่ำว 
ทั้งนี้ อัตรำส่วนค่ำนำยหน้ำต่อเบี้ยประกันสุทธิจำกกำรขำยประกัน
ชีวิตประเภทรำยบุคคลกรมธรรม์ปีแรกเพ่ิมขึ้นในปี 2560 อย่ำงม ี
นัยส�ำคัญ เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับอัตรำค่ำนำยหน้ำ 
จำกกำรขำยประกนัชีวิตให้แก่กลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวในระดับ
ที่ต�่ำกว่ำกำรขำยแก่บุคคลรำยย่อยทั่วไป 

รายได้อื่น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  2559 2560และ 2561 

กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้อื่นซึ่งโดยหลักประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�ำไร
จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจใน
ปี 2559 รำยได้จำกกำรให้บริกำรและให้ค�ำปรึกษำ เงินชดเชยค่ำ
เสยีหำยจำกผูร้บัเหมำก่อสร้ำง และรำยได้ค่ำบรกิำรด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ และซอฟต์แวร์จำก Casmatt เป็นต้น เท่ำกับ 33.9 ล้ำน
บำท 23.9 ล้ำนบำทและ 23.9 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยรำยได้อื่น
ของกลุม่บรษิทัฯ ลดลงในปี 2560 และปี 2561 เน่ืองจำกกลุม่บรษิทัฯ 
มีดอกเบี้ยรับที่ลดลง  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ
ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยกำรให้บรกิำรของกลุม่บรษิทัฯ ประกอบ

ด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำน ค่ำนำยหน้ำและค่ำแรงจงูใจ ค่ำส่ง
เสรมิกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจดัส่งกรมธรรม์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
โฆษณำและประชำสัมพันธ์ และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรเท่ำกับ 1,190.3 ล้ำนบำท 1,172.2 
ล้ำนบำทและ 1,287.4 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 54.3 ร้อยละ 51.9 
และร้อยละ 51.5 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ โดย
หลักเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนขำยประกอบด้วยเงินเดือน เงิน
โบนสั และผลประโยชน์อืน่ของพนกังำน เช่น เงนิสมทบประกันสงัคม
และกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีของพนกังำน รวมถึงค่ำสวัสดกิำรพนักงำน 
อื่นๆ เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.9  ร้อยละ 39.3 ร้อย
ละ 43.1 ของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561  ส่วนต้นทุนหลักรองลงมำ
ได้แก่ ค่ำนำยหน้ำและค่ำแรงจงูใจ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.8 ร้อย
ละ 26.0 และร้อยละ 25.7 ของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำร  
ตำมล�ำดับ  ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยและโฆษณำในปี 2561 
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คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 ของต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำร 
ซึง่กลุม่บรษิทัฯ ได้มกีำรท�ำกำรตลำดเพ่ือสร้ำงกำรรบัรูใ้นตวับรษิทัฯ 
มำกขึ้น เช่น กำรท�ำโฆษณำ online ผ่ำนทำง Facebook  Line และ
กำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมสมัพันธ์กับ
ลูกค้ำ รวมถึงกำรท�ำรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเพ่ือกระตุ้นกำรตัดสิน
ใจของลูกค้ำมำกขึ้น 

ก�าไรขั้นต้น
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561 ก�ำไร

ขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำก 1,000.6  ล้ำนบำทในปี 2559 
เป็น 1,085.6  ล้ำนบำทในปี 2560 และเพิ่มเป็น 1,213.8 ล้ำนบำท
ในปี 2561 ตำมล�ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำก�ำไรข้ันต้นร้อยละ 45.7  ร้อย
ละ 48.1 และร้อยละ 48.5 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร ตำมล�ำดับ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
บริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโดยหลัก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ

พนกังำนในหน่วยงำนสนับสนุน ซึง่ประกอบด้วย ค่ำเงนิเดอืน ค่ำล่วง
เวลำ โบนสั และผลประโยชน์อืน่ของพนกังำน เช่น เงนิสมทบประกัน
สังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของพนักงำน รวมถึงค่ำสวัสดิกำร
พนักงำนอื่นๆ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลดลงจำก 805.9  ล้ำนบำทในปี 2559 เป็น 775.2  ล้ำนบำทในปี 
2560 และเป็น 736.4 ล้ำนบำทในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
36.2  ร้อยละ 34.0  และร้อยละ 29.2 ของรำยได้รวม ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561 ตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรลดลงอย่ำงต่อเน่ืองโดยหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรอืน่ๆ ซึง่ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยส�ำนกังำน ค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็ 
เช่น ค่ำจัดกิจกรรม และค่ำบริกำรโทรศัพท์ เป็นต้น ลดลงอย่ำงมี
นัยส�ำคัญ เนื่องจำก กลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำง
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ประกอบกับมีกำรจัดแบ่งประเภทค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรบำงส่วนมำเป็นต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561 

กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมผลก�ำไร
ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ำกับ 51.6  ล้ำนบำท  65.9 ล้ำนบำท 
และ 96.4 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำภำษเีงนิได้ต่อก�ำไร
ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เท่ำกับร้อยละ 22.5  ร้อยละ 19.7 และ
ร้อยละ 19.3 ตำมล�ำดับ 

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
จำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของรำยได้ค่ำนำยหน้ำ และ

รำยได้ค่ำบรกิำรอืน่ จำกกำรให้บรกิำรของกลุม่บรษิทัฯ ซึง่เป็นผลมำ
จำกกำรท่ีกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ดีและกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ ประกอบกับกำรมีช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำย ศูนย์บริกำรและสำขำที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงกำร

บริหำรต้นทุนและท�ำกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ก�ำไร
สุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 178.2  ล้ำนบำท 
ในปี 2559 เป็น 268.3 ล้ำนบำท ในปี 2560 และเป็น  404.3 ล้ำน
บำทในปี 2561 และมีควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรท่ีแข็งแกร่งขึ้น
จำกอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 8.0 ในปี 2559 เป็น ร้อยละ 11.8  ในปี 
2560 และร้อยละ 16.0 ในปี 2561 ตำมล�ำดับ

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ 

ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิฝำกธนำคำรที่
มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้  เงินลงทุนชั่วครำว รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและ
ลูกหนี้อื่น  เงินลงทุนระยะยำว และอำคำรและอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
เท่ำกับ 1,870.7 ล้ำนบำท 1,906.5  ล้ำนบำท และ 3,824.9 ล้ำน
บำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2560 สินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน 35.8 ล้ำน
บำท หรืออัตรำร้อยละ 1.9  โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้น
ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และกำรลดลงของรำยได้
ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำร
ตดิตำมลกูหน้ีอย่ำงมปีระสทิธิภำพและในปี 2561 สนิทรพัย์รวมเพ่ิม
ขึ้น 1,918.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 100.6 โดยมีสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและ
เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและ
ลูกหนี้อื่น อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ พร้อมท้ังกำรเพ่ิม
ขึ้นของเงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนระยะยำว เนื่องจำกส่วนเกิน
มลูค่ำหุน้ท่ีกลุม่บรษิทัฯ ได้น�ำหุ้นเข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 เงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 295.1  ล้ำนบำท 539.5  ล้ำนบำท 
และ 848.3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.8  ร้อยละ 
28.3  และร้อยละ 22.2 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ โดยเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 เพ่ิมขึน้จำก 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยหลักมำจำกปริมำณยอดขำยที่เพิ่ม
สูงขึ้น และกำรรับส่วนเกินมูลค่ำหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยให้กับประชำชน
ทั่วไป (IPO) เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 

- เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช ้
กลุม่บรษิทัฯ มเีงนิฝำกธนำคำรทีม่ข้ีอจ�ำกัดในกำรใช้ ซึง่เป็น

ยอดคงเหลอืเงินฝำกธนำคำรส�ำหรบัค่ำเบีย้ประกนัภัยทีก่ลุม่บรษิทัฯ 
ได้รับจำกผู้เอำประกันภัยแต่ยังไม่ถึงระยะเวลำที่ต้องน�ำส่งให้กับ
บริษัทประกันภัย ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่สำมำรถน�ำเบี้ยประกันภัยดัง
กล่ำวไปใช้หรือหำผลประโยชน์ได้ซึ่งเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำ
นำยหน้ำ ยกเว้นเสยีแต่ดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์อืน่ซึง่เกดิจำกกำร
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ฝำกเงิน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561 กลุม่บรษิทัฯ 
มีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้จ�ำนวน 413.7  ล้ำนบำท 
510.5  ล้ำนบำท และ 782.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
22.1 ร้อยละ 26.8  และร้อยละ 20.5 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ 

- รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่นรวมจ�ำนวน 551.9  ล้ำนบำท 
508.3  ล้ำนบำท และ 598.3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 
29.5  ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 15.6 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ 

- รายได้ค่าบริการค้างรับ 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรเป็นนำยหน้ำประกัน

วินำศภัยและนำยหน้ำประกันชวิีตผ่ำนช่องทำงโทรศพัท์ (Telemar-
keting) ออนไลน์ (Online) และ กำรขำยตรง (Face to Face) โดย
รบัผลตอบแทนในรปูแบบค่ำนำยหน้ำ และรำยได้ค่ำบรกิำรอืน่ โดย
กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับรำยได้ค่ำนำยหน้ำ และรำยได้ค่ำบริกำรอื่น 
จำกบรษิทัประกันภยัในอตัรำทีต่กลงร่วมกันกับบรษิทัประกันภัย แต่
ไม่เกินอัตรำสูงสุดตำมที่ส�ำนักงำน คปภ. ก�ำหนด ส�ำหรับรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำจำกกำรเป็นนำยหน้ำประกันวินำศภยัและนำยหน้ำประกัน
ชวิีต โดยกลุม่บรษิทัฯ จะรบัรูแ้ละบนัทกึเป็นรำยได้ค่ำนำยหน้ำ และ
รำยได้ค่ำบรกิำรอืน่ส่วนใหญ่เมือ่กรมธรรม์มผีลบงัคบัใช้แล้ว โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้ค่ำ
บริกำรค้ำงรับจ�ำนวน 256.7  ล้ำนบำท 231.4 ล้ำนบำท และ 304.8 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.5  ร้อยละ 45.5  และร้อย
ละ 50.9 ของรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น ตำมล�ำดับ โดย
ในปี 2561 รำยได้ค่ำบรกิำรค้ำงรบัเพ่ิมขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญัตำมกำร
เพิ่มขึ้นของมูลค่ำเบี้ยประกันสุทธิที่ขำยโดยกลุ่มบริษัทฯ และลดลง
เล็กน้อยในปี 2560 จำกกำรท่ีกลุ่มบริษัทฯ ขำยประกันและน�ำส่ง
ค่ำเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันตำมรอบน�ำส่ง  กลุ่มบริษัทฯ 
จะบันทึกบัญชีล้ำงรำยกำรรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับเมื่อกลุ่มบริษัทฯ 
น�ำส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันและได้รับรำยได้ค่ำนำย
หน้ำ และรำยได้ค่ำบริกำรอื่นจำกบริษัทประกันดังกล่ำว ซึ่งมีทั้งใน
กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ น�ำส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันโดยหัก
จ�ำนวนค่ำนำยหน้ำ ตำมที่ตกลงกันไว้ และกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ น�ำ
ส่งค่ำเบี้ยประกันภัยท้ังจ�ำนวน และบริษัทประกันจะช�ำระค่ำนำย
หน้ำ และค่ำบริกำรอื่นในภำยหลัง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตำมที่ได้
ตกลงไว้กับบริษัทประกัน 

นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรตัดลดมูลค่ำ 
(Write-off) ให้ตัดลดมูลค่ำลูกหน้ีค่ำเบี้ยประกันภัย เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ย
ประกันภัย และเจ้ำหนี้อื่น เพื่อบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ตำม
แต่กรณี 

- ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย 
กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำรบันทึกลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยเมื่อ

กรมธรรม์ใหม่มีผลบังคับใช้ โดยที่ลูกค้ำยังไม่ช�ำระค่ำเบี้ย หรือยัง

ช�ำระค่ำเบี้ยให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ครบจ�ำนวน ซึ่งเกิดจำกลูกค้ำรำย
ย่อยท่ีเลอืกวิธีกำรช�ำระค่ำเบีย้ประกันแบบผ่อนช�ำระกบักลุม่บรษิทัฯ 
โดยไม่คดิดอกเบีย้เพ่ือกระตุน้กำรตดัสนิใจซือ้ประกันภัยกับบรษิทัฯ 
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ให้ผ่อนเกินกว่ำระยะเวลำ
ที่บริษัทฯ ตกลงกับบริษัทประกันวินำศภัย และบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่งซึง่เป็นระยะเวลำทีผู่เ้อำประกันภัยสำมำรถใช้สทิธิยกเลกิ
กรมธรรม์ได้ (Free look period) และเกิดจำกกลุ่มลูกค้ำองค์กรที่
อำจจะได้รับเครดิตเทอมในกำรช�ำระค่ำเบี้ยจำกกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือ
รักษำควำมสัมพันธ์ในระยะยำวกับกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ 
มีระบบในกำรพิจำรณำและประเมินควำมเส่ียงของลูกค้ำท่ีผ่อน
ช�ำระโดยก�ำหนดคุณสมบัติของลูกค้ำที่มีงวดกำรผ่อนช�ำระค่ำเบี้ย 
เช่น เป็นลูกค้ำที่เคยซื้อประกันกับบริษัทฯ มำแล้วอย่ำงน้อย 1 ปี 
เป็นลูกค้ำท่ีมีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ และมีประวัติกำรช�ำระ
เงินที่ดี เป็นต้น

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยจ�ำนวน 282.7  ล้ำนบำท 269.5  
ล้ำนบำท และ 286.1 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.2  
ร้อยละ 53.0 และ ร้อยละ 47.8 ของรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูก
หนี้อื่น ตำมล�ำดับ 

โดยลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจำก 269.5 ล้ำนบำท ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็น 286.1 ล้ำนบำทในปี 2561สำเหตุหลัก
จำกยอดขำยกรมธรรม์ประกันวินำศภัยที่เพิ่มสูงขึ้น 

จำกภำพรวม จะพบว่ำ ลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงช�ำระ
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ และค้ำงช�ำระไม่เกิน 90 วัน 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.5 ของลกูหนีค่้ำเบีย้ประกันภยัสทุธิท้ังหมด 
ซึง่แสดงให้เห็นว่ำลกูหนีค่้ำเบีย้ประกันภัยโดยส่วนใหญ่เป็นลกูหน้ีค่ำ
เบีย้ประกันภยัท่ียังอยู่ในระยะเวลำท่ีบรษิทัฯ ตกลงกับบรษิทัประกัน
วินำศภัย และบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งซึ่งเป็นระยะเวลำที่ผู้เอำ
ประกันภัยสำมำรถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ได้ (Free look period) 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำรบริหำรและติดตำมกำรเก็บค่ำเบี้ยจำกลูกหนี้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทัง้น้ี กลุม่บรษิทัฯ มกีำรบนัทึกค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรบั
ผลขำดทุนโดยประมำณ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่
ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีตและ
กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ตำมอัตรำกำรเวนคืนกรมธรรม์ในแต่ละช่วงจ�ำนวนวันประกันภัย 
โดยตำมนโยบำยกำรตั้งค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหน้ีค้ำง
ช�ำระเกิน 91-180 วัน กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อย
ละ 50 ส�ำหรับลูกหนี้ค้ำงช�ำระเกิน 181-365 วัน กลุ่มบริษัทฯ จะตั้ง
ส�ำรองหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 75 และส�ำหรับลูกหน้ีค้ำงช�ำระเกิน 
365 วัน กลุม่บรษิทัฯ จะตัง้ส�ำรองหน้ีสงสยัจะสญูทัง้จ�ำนวน นอกจำก
น้ี บริษัทฯ มีข้อมูลลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยรำยกรมธรรม์ซึ่งหำก 
บรษิทัฯ พิจำรณำลกูหน้ีรำยดงักล่ำวแล้วเหน็ว่ำไม่สำมำรถช�ำระหน้ี
ได้จนถึงทีส่ดุแล้ว บรษิทัฯ อำจจะพิจำรณำตัง้ส�ำรองหนีส้ญูจำกกำร
ไม่สำมำรถเก็บหนี้รำยดังกล่ำวด้วยอัตรำร้อยละ 100 
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- ลูกหนี้อื่น  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

ลกูหนีอ้ืน่จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท 4.3 ล้ำนบำท และ 4.6 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.8    ร้อยละ 0.9  และ ร้อยละ 0.8 ของรำย
ได้ค่ำบรกิำรค้ำงรบัและลกูหนีอ้ืน่ ตำมล�ำดบั โดยลกูหน้ีอืน่ของกลุม่
บริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้ำงรับ ลูกหนี้ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และ
เงินทดรองจ่ำย เป็นต้น 

- เงินให้กู้ยืมพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ มีสวัสดิกำรเงินกู้ส�ำหรับพนักงำน เพื่อเป็นกำร

ช่วยเหลือและแบ่งเบำภำระพนักงำน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
ผู้ที่มีสิทธิในกำรขอรับสวัสดิกำรเงินกู้ รวมถึง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขส�ำหรับสวัสดิกำรเงินกู้ดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร ส�ำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมพนักงำนจ�ำนวน 2.5 ล้ำนบำท 3.1 
ล้ำนบำท และ 2.8 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.5  ร้อยละ 0.6  และ 
ร้อยละ 0.5 ของรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น ตำมล�ำดับ

- เงินลงทุนระยะยาว
กลุม่บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุระยะยำว ซึง่ประกอบด้วยพันธบตัร

รัฐบำลและหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงิน
ลงทุนระยะยำวรวมจ�ำนวน 289.6 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำดอกเบี้ย
ระหว่ำงร้อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี และครบก�ำหนดภำยในเดือน
ธันวำคม 2569 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้
พันธบัตรรัฐบำลจ�ำนวน 50.0 ล้ำนบำท เป็นกำรด�ำรงเงินกองทุนใน
กำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภยัตำมท่ีก�ำหนดในพระรำช
บัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 
TQM Broker มีเงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�้ำประกัน ซึ่ง

เป็นกำรด�ำรงเงินกองทุนในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกัน
วินำศภัยตำมท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
2535 และได้ใช้เงินฝำกออมทรัพย์เพ่ือเป็นกำรค�้ำประกันกำรออก
หนังสือค�้ำประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 TQM Broker ได้
ใช้พันธบตัรรฐับำลจ�ำนวน 50 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นกำรด�ำรงเงนิกองทุน
แทนเงินฝำกธนำคำรดังกล่ำว

TQM Life มีเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน ซึ่งเป็นกำร
ด�ำรงเงินกองทุนตำมประกำศส�ำนักงำน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในกำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนุญำตให้
นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ซึ่งก�ำหนดให้บริษัท
ย่อยที่เป็นบริษัทนำยหน้ำประกันชีวิตของบริษัทฯ ต้องด�ำรงไว้ซึ่ง
กองทุนตลอดเวลำที่ได้รับใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 0.25 ของรำยได้จำกค่ำบ�ำเหน็จสุทธิส�ำหรับรอบ
ปีบัญชีที่ผ่ำนมำและต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 TQM Life มเีงนิฝำกประจ�ำทีม่ภีำระค�ำ้ประกันจ�ำนวน 
1 ล้ำนบำท ซึง่คิดเปน็รอ้ยละ 0.1 ของสนิทรพัย์รวมของกลุม่บริษัทฯ

- อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ จ�ำนวน 116.1  ล้ำนบำท 125.0  ล้ำนบำท 
และ 92.3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.2  ร้อยละ 6.6  
และร้อยละ 2.4 ของสินทรัพย์รวม ตำมล�ำดับ 

ในปี 2560 และ ปี 2561 อำคำรและอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่ำ
สุทธิลดลงจ�ำนวน 32.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรลงทุนส่วนปรับปรุง
อำคำร เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน และกำรลงทุนซื้อ 
ยำนพำหนะส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกลุ่ม
บริษัทฯ และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ เปิดใช้อำคำรพรรณนิภำ 2  
ซึง่มอีปุกรณ์เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้ส�ำนักงำนเพ่ิมขึน้ในปี 2560 
และเริ่มตัดค่ำเสื่อมรำคำทันทีที่เปิดใช้อำคำร ท�ำให้ปี 2561 อำคำร
และอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่ำลดลงอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยกำรค�ำนวนค่ำเส่ือมรำคำจำกรำคำ
ทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดย
ประมำณ ซึ่งมีกำรคิดอำยุของอำคำรที่ 20 ปี ส่วนปรับปรุงอำคำรที่ 
3 5 และ 10 ปี เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำนที่ 5 ปี อุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ที่ 3 และยำนพำหนะ ที่ 5 ปี

หนี้สิน
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 หนีส้นิส่วนใหญ่

ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้
อื่น และค่ำเบี้ยประกันรับล่วงหน้ำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้ง
สิ้น 1,535.0  ล้ำนบำท 1,530.0  ล้ำนบำท และ 1,679.6 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดบั ซึง่กำรเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิรวม โดยหลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้
ของเจ้ำหน้ีค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้อื่นพร้อมทั้งค่ำเบี้ยประกัน
ภัยรับล่วงหน้ำ เนื่องจำกยอดขำยที่เพิ่มมำกขึ้น

- เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

เจ้ำหน้ีค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้อื่น จ�ำนวน 1,112.8 ล้ำนบำท 
1,089.3 ล้ำนบำท และ 1,170.8 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซึง่คดิเป็นร้อย
ละ 72.5  ร้อยละ 71.2  และร้อยละ 69.7  ของหนี้สินรวม ตำมล�ำดับ 

เจ้ำหน้ีค่ำเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ค่ำเบี้ยประกันภัยท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับจำกลูกค้ำที่ซื้อประกันเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้  
โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้น�ำส่งคำ่เบี้ยประกันดังกล่ำวให้แก่บริษัท
ประกัน เนื่องจำกยังไม่ครบรอบกำรส่งค่ำเบี้ยประกันให้กับบริษัท
ประกัน โดยกลุม่บรษิทัฯ จะน�ำส่งค่ำเบีย้ประกันภัยในแต่ละรอบทกุ
วันที ่15 และวันสดุท้ำยของแต่ละเดอืน ซึง่เป็นไปตำมเครดติเทอมที่
ได้รบัจำกบรษิทัประกันซึง่อยู่ที ่15-30 วนัโดย ณ สิน้งวดปี 2560และ 
2561 เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น จำกกำรที่
กลุ่มบริษัทฯ มียอดขำยที่เพิ่มสูงขึ้น
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- ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า
ค่ำเบี้ยประกันรับล่วงหน้ำ ได้แก่ ค่ำเบี้ยประกันภัยที่กลุ่ม

บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำท่ีซื้อประกันในกรณีที่มีกำรช�ำระ
ค่ำเบีย้ให้กลุม่บรษิทัฯ ก่อนท่ีกรมธรรม์มผีลบงัคบัใช้โดย ณ วันที ่31 
ธันวำคม 2559 2560 และ 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำเบี้ยประกันรับ
ล่วงหน้ำ จ�ำนวน 339.1 ล้ำนบำท 363.0 ล้ำนบำท และ 385.1 ล้ำน
บำท ตำมล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.1  ร้อยละ 23.7 และร้อยละ 
22.9 ของหนี้สินรวม ตำมล�ำดับ ทั้งนี้  บริษัทฯ จะน�ำค่ำเบี้ยประกัน
ที่รับล่วงหน้ำดังกล่ำวฝำกไว้ในบัญชีเงินฝำกธนำคำรท่ีก�ำกับดูแล
โดยส�ำนักงำน คปภ. ซึ่งเป็นเงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ 
และจะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วน

ของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 335.7  ล้ำนบำท 376.5  ล้ำนบำท และ 2,145.2 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั  เมือ่เปรยีบเทยีบส่วนของผูถื้อหุน้จำกปี 2559-
2561เพ่ิมขึน้จำกกำรก�ำไรสะสมท่ียังไม่ได้จดัสรรตำมผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทฯ กับกำรเพ่ิมขึ้นของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจำก 
500,000 บำท เป็น 300,000,000 บำท นอกจำกนี้ จำกกำรปรับ
โครงสร้ำงในปี 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนกำร
รวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อย ณ วันท่ีมีกำรรวมธุรกิจจ�ำนวน 
67.9 ล้ำนบำท เป็นส่วนเกินทุนจำกรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกันเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับ ณ วัน
ที่ 31 ธันวำคม 2560 

ท้ังน้ี เมือ่วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีจำกผลกำรด�ำเนิน
งำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่ผู้ถือ
หุน้ในอตัรำ 0.30 บำทต่อหุ้น คดิเป็นจ�ำนวนเงนิ 90 ล้ำนบำท โดยให้
ปิดสมดุทะเบยีนก�ำหนดรำยชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่สีทิธิรบัเงนิปันผลในวันท่ี 
12 มีนำคม 2562 และจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน กิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมจัดหำเงิน ส่งผลให้ในปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเท่ำกับ 295.1  ล้ำนบำท 539.5  
ล้ำนบำท และ 848.3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ส�ำคัญดังนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2560 และ 

2561 เป็นเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเท่ำกับ 222.7 ล้ำน
บำท และ 246.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยสำเหตุหลักที่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ้นของก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ไปตำมผลกำรด�ำเนินงำนที่เติบโตขึ้น และกำรลดลงของรำยได้ค่ำ
บริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน)จำกกิจกรรมลงทุนส�ำหรับปี 2560 

และ 2561 เท่ำกับ 246.7 ล้ำนบำท และ (1,324) ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดบั โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ
โดยหลกัจำกกำรลงทุนในเงนิลงทนุชัว่ครำว และเงนิลงทุนระยะยำว

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิส�ำหรบัปี 2560 และ 

2561 เท่ำกับ (225.0) ล้ำนบำท และ 1,386.4 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
โดยหลักจำกกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นจ�ำนวนท้ังหมด 225 ล้ำนบำท  
ส�ำหรบัปี 2561 กลุม่บรษิทัฯ มกีระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมจดัหำ
เงินโดยหลักจำก รำยกำรเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 1,725 ล้ำนบำท
หกัค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรเสนอขำยหุ้นจ�ำนวน 21.3 ล้ำนบำท รวม
ทั้งมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 317.3 ล้ำนบำท

สภาพคล่องและความสามารถในการช�าระหนี้

สภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทฯ มีสภำพคล่องคงที่ โดยในปี 2559 2560และ 

2561 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.1 เท่ำ 1.1 เท่ำ และ 
2 เท่ำ ตำมล�ำดบั เช่นเดยีวกับอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ท่ีระดบั 
0.6 เท่ำ 0.7 เท่ำ และ 0.9 เท่ำ ตำมล�ำดบั โดยสภำพคล่องในปี 2559 
2560และ 2561 อยู่ในระดับเพ่ิมสูงขึ้นตำมล�ำดับ เน่ืองจำกมีกำร
เพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์หมนุเวียน ประเภทเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงนิสด เงนิฝำกธนำคำรท่ีมข้ีอจ�ำกัดในกำรใช้ และเงนิลงทนุชัว่ครำว 
พร้อมทั้งรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัย
ส�ำคญั  ในขณะท่ีเจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกันภยัและเจ้ำหนีอ้ืน่ได้เพ่ิมขึน้ใน
อัตรำท่ีน้อยกว่ำอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนดังที่กล่ำว
มำแล้ว จึงท�ำให้สภำพคล่องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ความสามารถในการช�าระหนี้
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2560 และ 2561 

อตัรำหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ เท่ำกับ 4.6 เท่ำ 4.1 เท่ำ 
และ 0.8 เท่ำ ตำมล�ำดบั สำเหตจุำกกำรทีค่วำมสำมำรถในกำรช�ำระ
หน้ีดีขึ้นมำกมีปัจจัยส�ำคัญจำกบริษัทฯได้รับเงินเพ่ิมทุนและบันทึก
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น พร้อมทั้งก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มมำกขึ้น 
ท�ำให้สดัส่วนทุนเพ่ิมสงูขึน้อย่ำงเห็นได้ชดั ปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้เน่ืองจำกกลุม่บรษิทัฯ ไม่มภีำระหนีส้นิกับสถำบนั
ทำงกำรเงิน รวมถึงไม่มีสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทเพ่ิมเติม 
ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 
ท่ีแสดงไว้ใน http://www.sec.or.th หรอื http://www.tqmcorp.co.th
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คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สำรสนเทศท่ีปรำกฎในรำยงำนประจ�ำปี ซึง่งบกำรเงนิส�ำหรบัปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนบัญชีที่ได้รับกำร
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะ
สมและยึดถือปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ และใช้ดลุพินจิอย่ำงระมดัระวัง
และสมเหตุสมผลในกำรจัดท�ำ รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียง
พอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงนิรวม 
เพ่ือให้สำมำรถสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และ
กระแสเงินสด รวมถึงรำยกำรที่เก่ียวโยงกันซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส 
เป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และบุคคลท่ัวไปท่ีมีส่วน 
ได้เสีย โดยได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต บริษัท 
ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ซึ่งให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบ
กำรควบคมุภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในและระบบกำรก�ำกับ
ดูแลที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของ 
งบกำรเงนิว่ำมคีวำมครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อกำรดแูลรกัษำ

(นำยอัญชลิน  พรรณนิภำ)
ประธำนกรรมกำร

(นำงนภัสนันท์  พรรณนิภำ)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ทรัพย์สินของบริษัทว่ำมีระบบกำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริต 
หรือมีกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ  

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำนเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลสอบทำนนโยบำยกำรบัญชี และรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพ
ของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำร 
ตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจน
พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงครบถ้วน เพียง
พอและเหมำะสม โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ปรำกฎอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และสำมำรถให้ 
ควำมมัน่ใจอย่ำงมเีหตผุลต่อควำมเชือ่ถอืได้ของงบกำรเงนิของกลุม่
บริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีควำมเชื่อถือได้ โดย 
ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติ 
ถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องแล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด”)

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง 

กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ หมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบญัชท่ีีส�ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส

เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะ

ของบริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ

จำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมท่ีระบุ  

ในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ 

ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจ

สอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก

ส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ 
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่ำน้ีด้วย กำรปฏบิตังิำนของข้ำพเจ้ำ

ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพ่ือตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรบั

เรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าบริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องตำมนโยบำยกำรบัญชีท่ีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 โดยรำยได้ที่จะได้รับข้ึนอยู่กับอัตรำค่ำนำยหน้ำที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งนำยหน้ำ 

กับบรษิทัประกันภัย และเบีย้ประกันภัยตำมท่ีระบไุว้ในสัญญำประกันภัยและประกันชวิีตแต่ละประเภท เน่ืองจำก

ควำมหลำกหลำยของอตัรำค่ำนำยหน้ำและค่ำบรกิำรอืน่ และประเภทของกรมธรรม์ ประกอบกับควำมไม่แน่นอน

จำกกำรยกเลิกกรมธรรม์ในระหว่ำงช่วงเวลำท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ กลุ่มบริษัทจึงมีควำมเสี่ยงเก่ียวกับมูลค่ำ 

และระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

�	ประเมินและทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำร

รับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริกำรอื่น โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำง

มำทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

�	สุ่มตัวอย่ำงสัญญำที่กลุ่มบริษัทท�ำกับบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ว่ำเป็นไปตำมเงื่อนไข 

ที่ระบุไว้ในสัญญำ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริษัท

�	ส่งหนังสือยืนยันยอดรำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริกำรอื่นให้กับบริษัทประกันภัยรำยใหญ่

�	สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้ที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี

�	วิเครำะห์เปรียบเทียบรำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริกำรอื่นกับอัตรำตำมท่ีระบุในสัญญำ เพ่ือตรวจสอบ  

ควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรรำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริกำรอื่นตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนน้ัน) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำ 

ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรปุในลักษณะกำรให้ควำม

เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี

ควำมขดัแย้งทีม่สีำระส�ำคญักับงบกำรเงนิหรอืกับควำมรู้ท่ีได้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรอืไม่ หรือปรำกฏ

ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล

ทีข่ัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหนำ้ทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลทรำบเพือ่ให้

มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน  

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ

จัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 

หรือข้อผิดพลำด

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุม่บรษิทัในกำรด�ำเนินงำนต่อเนือ่ง 

กำรเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับ

กิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ

ด�ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม

บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำก

กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ

เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อ

มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถ

ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำก

กำรทจุรติหรือข้อผดิพลำดและถือว่ำมสีำระส�ำคญัเมือ่คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตสุมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อข้อเท็จ

จริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบ 

กำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียง  

ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

�	ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน  

ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 

ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก

กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด  

กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง

หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

�	ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่ก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ

ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมปีระสทิธิผลของกำร

ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

�	ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร  

ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ
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�	สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร 

และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ ์

หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำร

ด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ 

ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือ  

หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำ

ขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

�	ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  

ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

�	รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร 

หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ 

ต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดแูล และกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบกลุม่บรษิทั ข้ำพเจ้ำเป็นผูร้บัผดิชอบ

แต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ

ตำมท่ีได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ 

กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้อง

กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่น

ซึง่ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำมเีหตผุลท่ีบคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร

ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
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จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีสุด 

ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่อง

เหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ 

หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ 

เพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ 

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รสพร เดชอำคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดมิช่ือ "บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 848,332,394        539,470,194        280,103,992        20,466,911          
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 8 682,502,505        510,523,809        -                           -                           
เงินลงทุนชัว่คราว 9 1,120,089,070     5,195,089            1,100,087,252     -                           
รายไดค้า่บริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน 6, 10 598,300,719        508,339,720        1,955,257            -                           
เงินปันผลคา้งรับ -                           -                           84,999,915          -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6, 11 37,392,595          51,262,849          269,199               46,167                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,286,617,283     1,614,791,661     1,467,415,615     20,513,078          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 8 100,000,000        -                           -                           -                           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 1,000,000            3,001,973            -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาว 13 289,552,224        85,090,281          123,646,325        -                           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                           -                           465,452,322        225,452,322        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 645,075               1,200,000            1,200,000            1,200,000            
อาคารและอุปกรณ์ 16 92,343,218          125,048,250        272,167               -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 9,216,737            10,606,578          153,168               -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 14,068,216          12,379,341          -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6 31,451,899          54,334,286          -                           -                           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 538,277,369        291,660,709        590,723,982        226,652,322        
รวมสินทรัพย์ 3,824,894,652     1,906,452,370     2,058,139,597     247,165,400        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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รายงานประจำาปี 2561



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดมิช่ือ "บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 1,170,781,431     1,089,348,942     22,752,212          501,217               
คา่เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 385,108,392        363,024,218        -                           -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,949,212          -                           -                           -                           
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 19 10,457,973          6,226,290            -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6 34,278,875          19,680,631          1,057,328            20,326                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,621,575,883     1,478,280,081     23,809,540          521,543               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 58,069,492          51,694,345          -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 58,069,492          51,694,345          -                           -                           
รวมหนีสิ้น 1,679,645,375     1,529,974,426     23,809,540          521,543               
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (2560: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้
          มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 300,000,000        225,000,000        300,000,000        225,000,000        
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท
         (2560: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้
          มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 300,000,000        225,000,000        300,000,000        225,000,000        
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,606,753,420     -                           1,606,753,420     -                           
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 67,932,017          67,932,017          -                           -                           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 30,000,000          22,500,000          30,000,000          22,500,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 140,562,902        61,045,927          97,576,637          (856,143)              
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,145,248,339     376,477,944        2,034,330,057     246,643,857        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 938                      -                           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,145,249,277     376,477,944        2,034,330,057     246,643,857        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,824,894,652     1,906,452,370     2,058,139,597     247,165,400        

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

90

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด")
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดค้่าบริการ
   รายไดค้่านายหน้า 1,515,639,102         1,391,318,763     -                             -                          
   รายไดค้่าบริการอ่ืน 985,474,567            866,488,928        -                             -                          
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับ 14 -                              -                          428,499,139           226,499,291        
   ดอกเบ้ียรับ 18,536,116              17,770,315          690,633                  158,165               
   อ่ืนๆ 5,386,283                6,090,909            87,253                    -                          
รวมรำยได้ 2,525,036,068         2,281,668,915     429,277,025           226,657,456        
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการให้บริการ 1,287,356,352         1,172,209,502     -                             -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 736,420,194            775,210,972        6,094,245               2,527,015            
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,023,776,546         1,947,420,474     6,094,245               2,527,015            
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 501,259,522            334,248,441        423,182,780           224,130,441        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (554,925)                 -                          -                             -                          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 500,704,597            334,248,441        423,182,780           224,130,441        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (96,435,823)            (65,941,438)        -                             -                          
ก ำไรส ำหรับปี 404,268,774            268,307,003        423,182,780           224,130,441        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 -                              (3,177,766)          -                             -                          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 -                              635,553               -                             -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              (2,542,213)          -                             -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                              (2,542,213)          -                             -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 404,268,774            265,764,790        423,182,780           224,130,441        

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 404,266,266            268,307,003        423,182,780           224,130,441        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,508                       -                          

404,268,774            268,307,003        

กำรแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 404,266,266            265,764,790        423,182,780           224,130,441        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,508                       -                          

404,268,774            265,764,790        
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.77                         1.19                     1.86                        1.00                     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 228,082,192            225,000,000        228,082,192           225,000,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจำาปี 2561



บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

ส่วนท่ีเป็นของ
ส่วนเกินทนุจาก รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

หุน้สามญัท่ีออก การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไมมี่อ านาจควบคุม รวม
และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุน้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 225,000,000         -                           67,932,017             22,500,000           20,281,846           335,713,863         -                           335,713,863         
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                              -                           268,307,003         268,307,003         -                           268,307,003         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                              -                           (2,542,213)           (2,542,213)           -                           (2,542,213)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                              -                           265,764,790         265,764,790         -                           265,764,790         
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไมมี่อ านาจ
  ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                              -                           -                           -                           (709)                     (709)                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                              -                           (225,000,000)       (225,000,000)       -                           (225,000,000)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 225,000,000         -                           67,932,017             22,500,000           61,046,636           376,478,653         (709)                     376,477,944         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 225,000,000         -                           67,932,017             22,500,000           61,046,636           376,478,653         (709)                     376,477,944         
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                              -                           404,266,266         404,266,266         2,508                    404,268,774         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                              -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                              -                           404,266,266         404,266,266         2,508                    404,268,774         
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไมมี่อ านาจ
  ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                              -                           -                           -                           (861)                     (861)                     
เพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 21) 75,000,000           1,606,753,420     -                              -                           -                           1,681,753,420      -                           1,681,753,420      
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                              7,500,000             (7,500,000)           -                           -                           -                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                              -                           (317,250,000)       (317,250,000)       -                           (317,250,000)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 300,000,000         1,606,753,420     67,932,017             30,000,000           140,562,902         2,145,248,339      938                       2,145,249,277      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
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บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด")
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 225,000,000            -                               22,500,000              13,416                     247,513,416            
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               224,130,441            224,130,441            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               224,130,441            224,130,441            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                               -                               -                               (225,000,000)           (225,000,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 225,000,000            -                               22,500,000              (856,143)                  246,643,857            

.
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 225,000,000            -                               22,500,000              (856,143)                  246,643,857            
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               423,182,780            423,182,780            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               423,182,780            423,182,780            
เพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 75,000,000              1,606,753,420         -                               -                               1,681,753,420         
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                               -                               7,500,000                (7,500,000)               -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                               -                               -                               (317,250,000)           (317,250,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 300,000,000            1,606,753,420         30,000,000              97,576,637              2,034,330,057         

.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

93

รายงานประจำาปี 2561



บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด")
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 500,704,597            334,248,441        423,182,780           224,130,441        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 49,822,634              49,646,157          28,960                    -                          
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 4,231,682                6,226,290            -                             -                          
   หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั (กลบัรายการ) (2,162,453)              3,976,069            -                             -                          
   ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 283,400                   271,416               -                             -                          
   หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน 710,116                   -                          -                             -                          
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,327,707                6,555,778            -                             -                          
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (488,247)                 (484,371)             -                             -                          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 222,083                   4,469,490            -                             -                          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 4,582                       1,335,549            4,582                      321                      
   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (87,252)                   -                          (87,252)                  -                          
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 554,925                   -                          -                             -                          
   เงินปันผลรับ -                              -                          (428,499,139)         (226,499,291)      
   ดอกเบ้ียรับ (18,536,116)            (17,770,315)        (690,633)                (158,165)             
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 543,587,658            388,474,504        (6,060,702)             (2,526,694)          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (271,978,696)          (96,786,226)        -                             -                          
   รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน (87,820,984)            34,372,026          (42)                         100,000               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,272,329              (17,386,844)        (223,872)                (46,167)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,882,387              (18,886,093)        -                             -                          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 68,388,882              (28,829,709)        349,878                  277,842               
   ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 22,084,174              23,904,411          -                             -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,598,244              (17,963,243)        1,037,002               (11,603,855)        
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (1,952,560)              -                          -                             -                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 325,061,434            266,898,826        (4,897,736)             (13,798,874)        
   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                              30,831,941          -                             -                          
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (78,582,143)            (75,041,908)        (3,742)                    -                          
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 246,479,291            222,688,859        (4,901,478)             (13,798,874)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ "บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด")
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,114,806,729)       20,330,784          (1,100,000,000)      -                          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 2,001,973                2,092,695            -                             -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาว (206,823,271)          (85,205,666)        (125,285,125)         -                          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              341,343,050        -                             -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                          (240,000,000)         -                          
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              (1,200,000)          -                             (1,200,000)          
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (20,652,676)            (50,939,400)        (293,260)                -                          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,272,233)              (3,127,936)          (161,035)                -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 605,803                   619,467               -                             -                          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                          343,499,224           226,499,291        
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 19,926,366              22,801,459          374,218                  158,165               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,324,020,767)       246,714,453        (1,121,865,978)      225,457,456        
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,725,000,000         -                          1,725,000,000        -                          
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ (21,345,463)            -                          (21,345,463)           -                          
บริษทัยอ่ยจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย (861)                        (709)                    -                             -                          
จ่ายเงินปันผล (317,250,000)          (225,000,000)      (317,250,000)         (225,000,000)      
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 1,386,403,676         (225,000,709)      1,386,404,537        (225,000,000)      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 308,862,200            244,402,603        259,637,081           (13,341,418)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 539,470,194            295,067,591        20,466,911             33,808,329          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 848,332,394            539,470,194        280,103,992           20,466,911          

-                              -                          -                             -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,857,510)              6,025,003            -                             -                          
   เงินปันผลคา้งรับ -                              -                          84,999,915             -                          
   เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ 21,901,118              -                          21,901,118             -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำ

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่  

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น      
บริษทัมหำชนกับกระทรวงพำณิชย์ และเปล่ียนช่ือจำกบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด เป็น             
บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดำ้นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 
นำยหนำ้ประกนัชีวติ และกำรให้บริกำรรับเป็นผูจ้ดักำรและผูดู้แลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จดักำรทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้งใหบ้ริกำรจดัหำและให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกบั
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮำร์ดแวร์ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 123    
ซอยลำดปลำเคำ้ 25 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงจรเขบ้วั เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                   
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ก)  งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์   
โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   
โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

นำยหนำ้ประกนัชีวิต ไทย 100.00 100.00 

บริษทั แคสแมท จ ำกดั ให้บริกำรรับเป็นผูจ้ดักำรและผูดู้แล
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จดักำรทรัพยสิ์นให้บุคคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้ง
ให้บริกำรจดัหำและให้ค  ำปรึกษำ
เก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้ง
ซอฟทแ์วร์และฮำร์ดแวร์ 

ไทย 100.00 100.00 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตำมวิธี                
รำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ               
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
และอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง
ดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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(ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ 
ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนด
หลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้
รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงิน     
ทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 
ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ               
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
และอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง
ดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำ
จำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของ
กิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำน           
กำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ              
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 รายได้ค่านายหน้า 
 รำยได้ค่ำนำยหน้ำรับรู้เป็นรำยได้เม่ือวนัท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบัโดยแสดงสุทธิจำกส่วนลดจ่ำย และ        

ไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ  
 รายได้ค่าบริการอ่ืน 
 รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ทั้งน้ี

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยไดด้งักล่ำวเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะเรียกเก็บเงินได ้ 
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี          

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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4.3 รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น 
 รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและ            

บริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำก
ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี  

4.4 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดง

มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ี
ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ีย
รับ 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  
ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี

รำคำทุน  
 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ท ำกำรสุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  
 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ี
มีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.5 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร - 20  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 3, 5, 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 5  ปี 
  อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ - 3, 10  ปี 
  ยำนพำหนะ - 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อย              
ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม             

(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำ                 
กำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย                       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  และค่ำลิขสิทธิกำรใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3 ปี  
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4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ            
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรหรืออุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำว
อำจด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูง
กวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี           
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก               
กำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก                      
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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4.10 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย

เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได ้     
ท ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.11 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก

เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อย     
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.12 ภำษีเงินได้  
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ

ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.13 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วม
ในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำร
วดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯ
และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                   
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่ง   
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

 อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช ้              

หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้             
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคต                 
ในแต่ละช่วงเวลำ 

 ส ำรองกำรยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  
 บริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรส ำรองกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัจำกกำรท่ีผูเ้อำประกนัสำมำรถ

ยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในระหวำ่งช่วงเวลำท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัได ้ โดยฝ่ำยบริหำรพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบักำรยกเลิกกรมธรรมข์องผูเ้อำประกนั 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงไดด้งัน้ี 

รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  บริษทัใหญ่  
บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั แคสแมท จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ทีคิวแอลดี จ ำกดั บริษทัร่วม 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั วริิยะประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั ( มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั บริลเล่ียนเซอร์เวย ์จ ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ดำรำเดล่ี จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  
บริษทั ดำรำเดล่ี ทวัร์ จ ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 
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รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ดำรำเดล่ี ชอ้ปป้ิง จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  
บริษทั บิวต้ีแล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  
บริษทั เดอะ บิลเล่ียน ดีล เทรดด้ิง จ  ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  
บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ทีคิวอำร์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ศรีปทุมกำรศึกษำ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 

 * เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวำคม 2561 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับ บุคคลหรือกิจกำร ท่ี เ ก่ี ยวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น 0.1 - - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 96.1 81.8 - - รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 8.4 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลจ่ำย 215.3 - 215.3 - ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลรับ - - 428.5 226.5 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำนำยหนำ้ 74.6 - - - ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน 68.1 - - - ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค่้ำเช่ำ 0.1 0.2 - - อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค่้ำบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 0.2 - - - อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดอ่ื้น 0.9 0.2 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - 2.4 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 
ซ้ือทรัพยสิ์น - - 0.1 - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 22.1 51.6 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำโฆษณำ 11.0 6.3 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 3.0 16.8 0.2 - รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำฝึกอบรม 0.1 - - - รำคำตลำด 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 
เงินปันผลจ่ำย 101.9 - 101.9 - ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือเงินลงทุน - 1.2 - 1.2 หมำยเหตุ 15.1 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 245,705 - - - 
รวม 245,705 - - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) - 224 - - 

รวม - 224 - - 
เงนิทดรองจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) - 58 - - 

รวม - 58 - - 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวยีน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) 130 - - - 

รวม 130 - - - 
เงนิปันผลค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เงนิปันผลค้ำงรับ)   
บริษทัยอ่ย - - 85,000 - 
รวม - - 85,000 - 

เงนิประกนักำรเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัใหญ่ 19,071 40,707 - - 
รวม 19,071 40,707 - - 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภันและเจ้ำหนีอ่ื้น) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 665,837 - - - 
รวม 665,837 - - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น)  
บริษทัใหญ่ 1,254 1,328 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ              

กรรมกำรร่วมกนั) 2,442 2,931 - - 
รวม 3,696 4,259 - - 

เจ้ำหนีค่้ำซ้ือทรัพย์สิน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัใหญ่ - 8,420 - - 
รวม - 8,420 - - 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมกำรร่วมกนั) 2,475 35,981 - - 
รวม 2,475 35,981 - - 

เงนิมดัจ ำรับ (แสดงภำยใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมกำรร่วมกนั) - 150 - - 
รวม - 150 - - 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,645 33,759 3,480 - 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,122 3,062 - - 
รวม 53,767 36,821 3,480 - 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 1,556 1,429 - - 
เงินฝำกธนำคำร 846,776 538,041 280,104 20,467 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 848,332 539,470 280,104 20,467 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง               
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.60 ต่อปี) 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝำกธนำคำรส ำหรับค่ำเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจำกผูเ้อำประกนัภยั ซ่ึง

บริษัทย่อยต้องน ำส่งเบ้ียประกันดังกล่ำวให้แก่บริษัทประกันภัย และบริษัทย่อยไม่สำมำรถน ำ               
เบ้ียประกันภยัดังกล่ำวไปใช้หรือหำประโยชน์ หรือหักค่ำใช้จ่ำยใดๆ ได้ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ
นำยหนำ้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจำกกำรฝำกเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้อำยไุม่เกิน 1 ปี   
เงินฝำกออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 376,502 204,523 
เงินฝำกประจ ำ 306,001 306,001 
รวม 682,503 510,524 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้อำยเุกิน 1 ปี   
เงินฝำกประจ ำ 100,000 - 
รวม 100,000 - 
รวมเงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 782,503 510,524 
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9. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 รำคำทุน/                   

รำคำทุน       
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/                   
รำคำทุน      

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
400,002 

 
- 

 
5,195 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
   หน่วยลงทุน 700,000 700,087 - - 
   บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 87 - - - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 700,087 700,087 - - 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
ตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 20,000  -  
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด  20,000  -  
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 1,120,089  5,195  

 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 รำคำทุน/                   

รำคำทุน      
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/                   
รำคำทุน      

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
   หน่วยลงทุน 700,000 700,087 - - 
   บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 87 - - - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 700,087 700,087 - - 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 1,100,087  -  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินลงทุนชั่วครำวของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง         
ร้อยละ 0.80 ถึง 3.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.80 ถึง 1.60 ต่อปี) 
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10. รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 209,536 - - - 
 คำ้งช ำระ     
 1 - 90 วนั 34,536 - - - 
 91 - 180 วนั 720 - - - 
 181 - 365 วนั 294 - - - 
  เกิน 365 วนั 619 - - - 
รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 245,705 - - - 
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 52,157 203,922 - - 
 คำ้งช ำระ     
 1 - 90 วนั 6,538 23,077 - - 
 91 - 180 วนั 165 1,174 - - 
 181 - 365 วนั 56 2,119 - - 
 เกิน 365 วนั 170 1,061 - - 
รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 59,086 231,353 - - 
รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ 304,791 231,353 - - 
ลูกหน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้    
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 62,887 39,992 - - 
 คำ้งช ำระ     
 1 - 45 วนั 214,774 212,656 - - 
 46 - 90 วนั 7,086 11,649 - - 
 91 - 180 วนั 1,326 7,845 -  
 181 - 365 วนั 1,141 864 - - 
 เกิน 365 วนั 665 525 - - 
รวมลูกหน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั 287,879 273,531 - - 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,814) (3,976) - - 
รวมลูกหน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - สุทธิ 286,065 269,555 - - 

  

113

รายงานประจำาปี 2561



19 
 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,976 3,005 1,955 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 224 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,371 1,085 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,347 4,314 1,955 - 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (710) - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,637 4,314 1,955 - 
เงินใหกู้ย้มืพนกังำน 2,808 3,117 - - 
รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน    598,301 508,339 1,955 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ืมพนกังำนมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ12 ต่อปี โดยสัญญำมี
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,904 35,392 265 - 
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 57 - - 
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,101 5,862 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 5,041 5,215 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 6,217 4,737 4 46 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 37,393 51,263 269 46 

12. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 
12.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัยอ่ยไดใ้ช้เงินฝำกประจ ำจ ำนวน 1.5 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรด ำรง

เงินกองทุนในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยัตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัประกัน
วนิำศภยั พ.ศ. 2535 (2561: ไม่มี) 
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12.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งินฝำกประจ ำจ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นกำรด ำรง
เงินกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนุญำตให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำ
ประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงก ำหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลำท่ีได้รับใบอนุญำตเป็น
นำยหนำ้ประกนัชีวติไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.25 ของรำยไดจ้ำกค่ำบ ำเหน็จสุทธิส ำหรับรอบปีบญัชีท่ีผำ่น
มำและตอ้งไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงลำ้นบำท 

12.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อยไดใ้ช้เงินฝำกออมทรัพยจ์  ำนวน 0.5 ลำ้นบำท เพื่อเป็นกำร             
ค  ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัยอ่ย (2561: ไม่มี) 

13. เงินลงทุนระยะยำว  
 (หน่วย:พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด   
พนัธบตัรรัฐบำล 50,387 50,435 - - 
หุน้กู ้ 239,165 34,655 123,646 - 
รวมเงินลงทุนระยะยำว 289,552 85,090 123,646 - 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินลงทุนระยะยำวประกอบด้วยหุ้นกู้และพนัธบตัรรัฐบำล โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี (2560: 2.13 ถึง 3.95 ต่อปี) และครบก ำหนดภำยในเดือน
ธนัวำคม 2569  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยได้ใช้พนัธบตัรรัฐบำลจ ำนวน 50 ล้ำนบำท เป็นกำรด ำรง
เงินกองทุนในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยัตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัประกัน
วนิำศภยั พ.ศ. 2535 (2560: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีหุ้นกูจ้  ำนวน 20 ลำ้นบำท มีขอ้จ ำกดัในกำรใชส้ ำหรับค่ำเบ้ียท่ีบริษทัยอ่ย
ได้รับจำกผูเ้อำประกนัภยั ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งน ำส่งเบ้ียประกนัดงักล่ำวให้แก่บริษทัประกนัภยั และ
บริษัทย่อยไม่สำมำรถน ำเบ้ียประกันดังกล่ำวไปใช้หรือหำประโยชน์ หรือหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ               
(2561: ไม่มี) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์    
   โบรคเกอร์ จ ำกดั 400,000 200,000 100 100 410,000 210,000 411,000 209,000 
บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   
โบรคเกอร์ จ ำกดั 50,000 10,000 100 100 50,301 10,301 12,500 10,000 

บริษทั แคสแมท จ ำกดั 5,000 5,000 100 100 5,151 5,151 4,999 7,499 
รวม     465,452 225,452 428,499 226,499 

 บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั 
 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั 

มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 200 ลำ้นบำท เป็น 400 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 2 
ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท บริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนโดยบริษทั         
ทีคิวเอม็ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 
2561 

 บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั 
 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 

จ  ำกดั มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10 ลำ้นบำท เป็น 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 
0.4 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท บริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนโดย
บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
17 ธนัวำคม 2561 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี
จ ำกดั 

ให้ค  ำแนะน ำหรือบริกำร
โดยวิธีกำรใชส่ื้อ
อิเลคทรอนิกส์ผำ่น
ระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 645 1,200 

รวม     1,200 1,200 645 1,200 
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(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี 
จ  ำกดั 

ให้ค  ำแนะน ำหรือบริกำร
โดยวิธีกำรใชส่ื้อ
อิเลคทรอนิกส์ผำ่น
ระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 1,200 1,200 
 

รวม     1,200 1,200 1,200 1,200 

 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทั ทีคิวแอลดี จ ำกดั จ ำนวน 12,000 หุ้น 
ในรำคำหุน้ละ 100 บำทจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมเป็นเงิน 1.2 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40 ของ                   
ทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว 

15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
บริษทั ทีคิวแอลดี จ ำกดั 555 - 
รวม 555 - 

 ในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 
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16. อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่ำง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  8,234 102,354 185,745 129,665 39,957 6,956 472,911 
ซ้ือเพ่ิม  - 7,218 6,982 8,737 8,420 25,683 57,040 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (6,475) (7,617) (6,808) (697) (7,290) - (28,887) 
โอนเขำ้ (ออก) - 29,930 2,396 - - (32,326) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,759 131,885 188,315 137,705 41,087 313 501,064 
ซ้ือเพ่ิม - 838 3,584 4,698 1,669 1,006 11,795 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (4,442) (3,311) (1,595) - (9,348) 
โอนเขำ้ (ออก) - 613 93 - - (706) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,759 133,336 187,550 139,092 41,161 613 503,511 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  3,969 59,231 146,951 110,508 36,130 - 356,789 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 475 16,130 12,760 11,298 2,174 - 42,837 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (3,307) (6,474) (5,847) (692) (7,290) - (23,610) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,137 68,887 153,864 121,114 31,014 - 376,016 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 352 17,147 11,935 10,021 4,706 - 44,161 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (4,109) (3,305) (1,595)  (9,009) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,489 86,034 161,690 127,830 34,125 - 411,168 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 622 62,998 34,451 16,591 10,073 313 125,048 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 270 47,302 25,860 11,262 7,036 613 92,343 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     42,837 
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     44,161 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 
ซ้ือเพ่ิม 20 273 293 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 20 273 293 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1 20 21 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1 20 21 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 19 253 272 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) - 
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมี
จ ำนวนเงิน 278.1 ลำ้นบำท  (2560: 250.6 ลำ้นบำท) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - รำคำทุน 62,341 58,069  161 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (53,124) (47,462) (8) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 9,217 10,607 153 - 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดง
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 10,607 14,288 - - 
ซ้ือเพิ่ม 4,272 3,128 161 - 
ตดัจ ำหน่ำย (5,662) (6,809) (8) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 9,217 10,607 153 - 

18. เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 665,837 - - - 
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 233,163 823,867 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,696 4,259 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 104,413 77,778 22,247 6 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,420 - - 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 321 765 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,475 35,981 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 160,876 138,278       505 495 
รวมเจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน 1,170,781 1,089,349 22,752 501 

19. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำรองกำรยกเลิก

กรรมธรรมป์ระกนัภยั 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 6,226 
เปล่ียนแปลงระหวำ่งปี 4,232 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 10,458 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 51,694 41,961 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  6,542 4,991 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,785 1,564 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
     ดำ้นประชำกรศำสตร์ - 1,055 
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - (4,098) 
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 6,221 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี (1,952) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 58,069 51,694 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรใหบ้ริกำร 2,365 1,650 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 5,962 4,905 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 8,327 6,555 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน              
1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 4.2 ลำ้นบำท (2560: 2.1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัยอ่ยประมำณ 3 - 23 ปี (2560: 3 - 23 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.6 - 3.1 1.6 - 3.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.1 - 7.6 5.1 - 7.6 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0.0 - 49.0 0.0 - 49.0 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 เพิ่มข้ึน ลดลง 
อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5) (2,750) 2,968 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 0.5)  3,094 (2,894) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (+/- ร้อยละ 0.5) (3,339) 1,304 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 เพิ่มข้ึน ลดลง 
อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5) (2,567) 2,776 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 0.5)  2,629 (2,462) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (+/- ร้อยละ 0.5) (2,838) 1,089 
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 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน            
13 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ไม่มี) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ี
กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

21. ทุนเรือนหุ้น 
21.1 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ด ำเนินกำรใน

เร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  อนุมติักำรแปรสภำพบริษทัฯเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั 
ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)”  

ข) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯจำกมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 225 ล้ำนหุ้น     
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 225 ลำ้นบำท  

ค) อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 225 ลำ้นบำทเป็น 300 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 75 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยจะมีกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวดงัน้ี 

-  จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 63.75 ล้ำนหุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นกำร
ทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

-  จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 11.25 ล้ำนหุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูบ้ริหำรและ/หรือ
พนักงำนของบริษทัตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหำร 
และ/หรือพนกังำนของบริษทั (ESOP) ในรำคำเท่ำกบัรำคำ IPO 

ง) อนุมติัใหน้ ำหุน้ของบริษทัฯเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษทัฯ กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญั และกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 
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21.2 ในระหวำ่งวนัท่ี 12 - 14 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 75.0 ลำ้นหุ้น 
ในรำคำหุ้นละ 23.0 บำท แก่ประชำชนทัว่ไป กรรมกำรของบริษทัฯ ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของ
บริษทัฯ บริษทัฯได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแล้วทั้งจ  ำนวนเม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 2561 
นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้จ ำนวนเงิน 43.2 ลำ้นบำทไดแ้สดงโดยหกั
จำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2561 

 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและใหเ้ร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ 

(หน่วย: หุน้) 

 งบกำรเงินรวมและ               
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 2,250,000 
เพิ่มข้ึนเน่ืองจำกเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว ้ 222,750,000 
ออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนระหวำ่งปี 75,000,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 300,000,000 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้  

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 913,829 849,360 - - 
ค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 542,867 516,861 - 1 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 49,823 49,646 29 - 

124

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



30 
 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 61,377 59,726 - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย 44,573 40,216 45 - 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 11,692 13,255 - - 
ค่ำท่ีปรึกษำดำ้นระบบสำรสนเทศ 1,362 - - - 

24. ภำษีเงินได้  
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 98,125 69,293 - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผล
แตกต่ำงชัว่ครำว 

 
 

(1,689) 

 
 

(3,352) 

 
 

- 

 
 

- 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 
96,436 

 
65,941 

 
- 

 
- 

 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณ           
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
(636) 

รำยได้ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (636) 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 500,705 334,248 423,183 224,130 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัรำภำษี 

100,141 66,850 84,637 44,826 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ: 

 
9,887 

 
- 

 
9,776 

 
474 

   เงินปันผลรับท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ - - (85,700) (45,300) 
   ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,703 7,926 14 - 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (17,295) (8,835) (8,727) - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 
96,436 

 
65,941 

 
- 

 
- 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,614 10,339 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 363 795 
ส ำรองกำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,091 1,245 

รวม 14,068 12,379 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 52.17 ลำ้นบำท (2560: 2.74 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตัดบัญชี เน่ืองจำกบริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต       
เพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้
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 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  ำนวน 51.62 ล้ำนบำท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2566 

25. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  
บริษทัฯไดป้รับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบ 
โดยปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้ตำมท่ีกล่ำว
ในหมำยเหตุขอ้ 21 โดยถือเสมือนว่ำกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้
ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) 404,266 268,307 423,183 224,130 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (พนัหุน้) 228,082 225,000 228,082 225,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 1.77 1.19 1.86 1.00 

26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

 ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 
 ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัชีวติ 
 ธุรกิจใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้  

ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำก                   
กำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 
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กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก  

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2561 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนั             
วินำศภยั 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจกำรให้
ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

             
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  2,434,445 66,371 298 - 2,501,114 - 2,501,114 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 54,199 - 54,199 (54,199) - 
ดอกเบ้ียรับ 17,505 297 50 691 18,543 (7) 18,536 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย 49,487 65 242 29 49,823 - 49,823 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 93,487 1,778 1,171 - 96,436 - 96,436 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 398,372 6,963 4,805 (5,316) 404,824 (555) 404,269 

  
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 2,212,861 88,230 18,710 1,592,687 3,912,488 (87,593) 3,824,895 
กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์       
   ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม        
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินและ        
   สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        
   รอตดับญัชี 15,151 10 452 454 16,067 - 16,067 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี
บนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - - - 645 645 - 645 

หนีสิ้นรวมของส่วนงำน 1,705,937 29,463 7,475 23,809 1,766,684 (87,039) 1,679,645 
 

(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2560 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนั             
วินำศภยั 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจกำรให้
ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

             
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  2,153,141 56,723 47,944 - 2,257,808 - 2,257,808 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 5,632 - 5,632 (5,632) - 
ดอกเบ้ียรับ 17,138 383 91 158 17,770 - 17,770 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย 49,150 272 224 - 49,646 - 49,646 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 62,863 1,837 1,241 - 65,941 - 65,941 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 258,791 6,954 4,931 (2,369) 268,307 - 268,307 
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(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2560 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนั             
วินำศภยั 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจกำรให้
ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 1,811,240 63,216 18,801 21,713 1,914,970 (8,518) 1,906,452 
กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์        
   ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม        
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินและ        
   สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        
   รอตดับญัชี 21,861 1,039 1,231 - 24,131 - 24,131 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี
บนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - - - 1,200 1,200 - 1,200 

หนีสิ้นรวมของส่วนงำน 1,491,687 38,913 7,371 521 1,538,492 (8,518) 1,529,974 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ (มีมูลค่ำเท่ำกบั
หรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของกิจกำร) จ ำนวน 4 รำย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,455 ลำ้นบำท (2560: 2 รำย    
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,000 ลำ้นบำท) ซ่ึงมำจำกส่วนงำนธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

ในระหว่ำงปี บริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำ
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำน
ตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัย่อย ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยได้
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 17.1 ลำ้นบำท (2560: 15.2 ลำ้นบำท) 
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28. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำทต่อหุน้) 
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ 225,000 100.00 
   ด ำเนินงำนสะสมจนถึงวนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2560   
   30 มิถุนำยน 2560    
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  225,000  
 
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร    
   ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี  
   1 มกรำคม 2561 ถึง  

 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้      
  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 

 
101,250 

 
45.00 

   31 มีนำคม 2561    
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำก ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 114,750 0.51 

    ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561   
   1 มกรำคม 2561 ถึง    
   14 สิงหำคม 2561    
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำก ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 101,250 0.45 

    ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561   
   1 มกรำคม 2561 ถึง    
   14 พฤศจิกำยน 2561    

 รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  317,250  

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน อำคำรส ำนักงำน 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 56 60 - - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 39 85 - - 

 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯมีรำยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 61.4 ลำ้นบำท (2560: 59.2 ล้ำน
บำท) 

29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรดูแลอำคำร 
 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำบริกำรดูแลอำคำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำม

สัญญำบริษทัย่อยตอ้งจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยเดือนตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงในระหว่ำงปี 2561 
บริษทัยอ่ยมีค่ำดูแลท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 38.2 ลำ้นบำท 
(2560: 29.1 ลำ้นบำท) 

29.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบริกำรต่ำงๆ โดยมีจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยใน

อนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำบริกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 4.5 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.2 
ลำ้นบำท) (2560: 1.2 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี) 

29.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 10.1 ลำ้นบำท (2560: 2.6 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

30. คดีฟ้องร้อง 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีคดีท่ีบุคคลธรรมดำฟ้องร้องบริษทัย่อยเป็นจ ำเลยร่วมในคดี

แพ่งเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยเร่ืองผิดสัญญำนำยหน้ำประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องรวมจ ำนวน 0.6 
ล้ำนบำท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ รวมทั้งบริษทัย่อยอยู่ใน
ระหวำ่งกำรเจรจำไกล่เกล่ียกบัโจทก ์
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 อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยเช่ือว่ำผลของคดีดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมดงักล่ำวไว้
ในงบกำรเงิน ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดท้  ำประกนัภยัควำมรับผดิกบับริษทัประกนัภยัรำยหน่ึงและไดท้ ำเร่ือง
เรียกร้องชดเชยค่ำควำมเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยัดงักล่ำวแลว้ 

31. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนชัว่ครำว     
     หน่วยลงทุน - 700.1 - 700.1 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนชัว่ครำว     
   ตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 20.1 - 20.1 
 เงินลงทุนระยะยำว     
   ตรำสำรหน้ี - 287.9 - 287.9 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนชัว่ครำว     
     หน่วยลงทุน - 700.1 - 700.1 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนระยะยำว     
   ตรำสำรหน้ี - 124.1 - 124.1 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนระยะยำว     
   ตรำสำรหน้ี - 86.1 - 86.1 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 

107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เงินลงทุนชัว่ครำว รำยไดค้่ำบริกำรคำ้ง
รับและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินลงทุนระยะยำว เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและ
เจ้ำหน้ีอ่ืน และค่ำเบ้ียประกันภยัรับล่วงหน้ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรำยได้ค่ำบริกำรคำ้งรับและ
ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของรำยได้ค่ำบริกำร             
คำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินลงทุนระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 844 4 848 หมำยเหตุ 7 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 406 - - 377 - 783 0.10 - 1.90 
เงินลงทุนชัว่ครำว 420 - - - 700 1,120 หมำยเหตุ 9 
รำยไดค่้ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 598 598 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 1 - - - - 1 1.65 
เงินลงทุนระยะยำว - 75 215 - - 290 หมำยเหตุ 13 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,171 1,171 - 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนำ้ - - - - 385 385 - 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 533 6 539 หมำยเหตุ 7 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 306 - - 205 - 511 0.13 - 1.70 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5 - - - - 5 หมำยเหตุ 9 
รำยไดค่้ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 508 508 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 2.5 - - 0.5 - 3 0.13 - 1.60 
เงินลงทุนระยะยำว - 24 61 - - 85 หมำยเหตุ 13 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,089 1,089 - 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนำ้ - - - - 363 363 - 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 280 - 280 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 400 - - - 700 1,100 หมำยเหตุ 9 
รำยไดค่้ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - -       2 2 - 
เงินลงทุนระยะยำว - - 124 - - 124 หมำยเหตุ 13 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 23 23 - 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 20 - 20 หมำยเหตุ 7 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกธุรกรรมทำงกำรเงินของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปสกุลเงินบำท 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี

อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้เงิน
ลงทุนท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
  หน่วยลงทุน 700.1 700.1 - - 
    ตรำสำรหน้ีท่ีจะครบ

ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 20.0 20.1 - - 
เงินลงทุนระยะยำว     
  ตรำสำรหน้ี 289.5 287.9 85.1 86.1 
     
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
  หน่วยลงทุน 700.1 700.1 - - 
เงินลงทุนระยะยำว     
  ตรำสำรหน้ี 123.6 124.1 - - 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เงินลงทุนชัว่ครำว รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ
และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน และ     
ค่ำเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข)  เ งินลงทุนในตรำสำรหน้ี  แสดงมูลค่ำยุ ติธรรมตำมรำคำตลำดหรือค ำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืน  

ค)  เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  
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33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำง

ทุนท่ีเหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำ                   
กำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 
0.783:1 (2560: 4.064:1) และเฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.012:1 (2560: 0.002:1) 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปีจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่             
ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนำคม 2562 และจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 เพื่อน ำเสนอต่อ        
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 

 (2560: 0.002:1)0.783:1 (2560: 4.064:1)
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