




สารบัญ

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน1

3

5

23

26

29

36

43

44

69

115

117

121

136

137

138

141

147

230

สำรจำกกรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

คณะกรรมกำรบริษัท

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ภำวะตลำดและกำรแข่งขัน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรด�ำรงเงินกองทุน

โครงสร้ำงองค์กร

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

รำยกำรระหว่ำงกัน

สถิติผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงิน

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ค�ำอธิบำยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

Contents

Financial Highlights

Letter to Shareholders

Board of Directors

Policy and Overview of Business Operation

Business Structures and Types

Market Situation and Competition

Risk Management and Capital Management

Organization Structure

Structure of Shareholders and Management

Corporate Governance

Corporate Social Responsibility

Related Transactions

Financial Information

Audit Committee Report

Independent Auditor’s Report

Financial Statements and Notes to financial statements 

General Information

Management’s Discussion and Analysis of Financial Conditions and 
Operating Results

Report on the Board of Directors’ Responsibility towards the 
Financial Statements

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)



THAIRE LIFE

เร��มดำเนินธุรกิจรับประกันภัยต�อ
ด�านชีว�ตซึ่งเป�นเพ�ยงหน�วยงานหนึ่ง
ในบร�ษัทไทยรับประกันภัยต�อ

2521
1978

2552
2009

2557
2014

2559
2016

2561
2018

2563
2020

2543
2000

2556
2013

2558
2015

2560
2017

2562
2019

Start operating life reinsurance
business (unit of Thai Reinsurance
Company).

บร�ษัทพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจในการ
นำเสนอผลิตภัณฑ�ผ�านสื่อโทรทัศน�และ 
สื่อสิ�งพ�มพ� โดยทำการขายผ�านโทรศัพท�

Collaborate with partners to develop
Direct Marketing solutions offering
various new products on off-line
media (TV and Prints), selling though
telemarketing channel.

THREL ได�รับการจัดเข�ากลุ�ม SET 100 Index 
แสดงให�เห็นถึงการซื้อขายอย�างมีสภาพคล�อง
และมีมูลค�าตามราคาตลาดที่สูง

THREL Securities was included in the
SET 100 Indices representing a highly
liquidity trading with high Market
Capitalization.

บร�ษัทได�รับการจัดอันดับความแข็งแกร�งด�านการเง�น
ในระดับ Best's Financial Rating : A-(Excellent), 
ซึ่งอยู�ในเกณฑ�ที่มีความมั่นคงดี โดยสถาบัน
จัดอันดับความน�าเชื่อถือ AM Best

The Company obtained financial strength rating 
 of Best's Financial Rating : A-(Excellent),  
awarded  on the International Credit Rating  
by The AM Best

บร�ษัทได�รับการประเมินให�เป�นบร�ษัทที่มี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคม
ส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย  
ในระดับ “ดีเลิศ”

In the Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies in 2017
published by the Thai Institute of
Directors (IOD).

บร�ษัทพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจ
ในด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ต
กับบร�ษัทประกันภัยต�อในต�างประเทศ

The company start business 
collaborationwith reinsurers in 
term of product development.

จดทะเบียนก�อตั้งเป�น
บร�ษัท ไทยร�ประกันชีว�ต จำกัด 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543
THREL was established
in January 5, 2000.

เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
ด�วยทุนจดทะเบียน 600 ล�านบาท และเป�ดทำการ
ซื้อขายวันแรกในวันที่ 9 ตุลาคม 2556
Listed on the Stock Exchange of Thailand
with paid-up capital Baht 600 Million 
and began its first trading day on
October 9, 2013. 

ร�เร��มการพัฒนาธุรกิจแบบเชิงรุกโดยการร�วม
พัฒนาผลิตภัณฑ�ด�านการประกันสุขภาพ
กับบร�ษัทประกันชีว�ต
Start non-conventional strategy to 
tailor-made developing health insurance 
products with new partners.

บร�ษัทร�เร��มกลยุทธ�การตลาดแบบทางเลือก
ที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจด�วยการสรรหา
พันธมิตรใหม�และการขยายธุรกิจ
ไปยังตลาดต�างประเทศ
The company initiate alternative 
marketing strategy to explore business 
opportunity with non insurance partners
and expand marketing to oversea. 

เร��มดำเนินธุรกิจประกันชีว�ตในประเทศลาว
โดยได�ลงทุนในบร�ษัท ทีเคไอ ประกันชีว�ต จำกัด 

Start expanding business to Laos PDR by 
investing in TKI Life Insurance Company Limited.

The Company Certified of Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption.

MILESTONES

ได�รับรองการเป�นเป�นสมาชิกโครงการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee
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พันธกิจ

ว�สัยทัศน� พันธกิจ และเป�าหมายในการดำเนินธุรกิจ
Corporate Vision & Mission

ว�สัยทัศน�

เรามุ�งมั่นพัฒนา สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�
และบร�การรับประกันภัยต�อด�านชีว�ต

ด�วยความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล
We aim to create and develop 

insurance products and services with 
our international standard approach.

เรารักษาระดับความมั่นคงทางการเง�น
พร�อมสร�างผลตอบแทนอย�างยั่งยืน

แก�ผู�ถือหุ�น
We continue to maintain our financial 

strength and create sustainable 
return to our shareholders.

เรามุ�งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�พร�อม
ต�อการเปล่ียนแปลงด�านต�างๆ ของธุรกิจ
We aim to optimize our resources 

and platforms to cope with business 
environment changes.

ไทยร�ประกันชีว�ตมุ�งเป�นพันธมิตรในการให�บร�การรับประกันภัย
ต�อด�านชีว�ตพร�อมพัฒนา สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�และบร�การ 

ที่สร�างคุณค�าให�กับลูกค�า เศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน
Being unique life reinsurance solutions provider. 
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2,324

2,426

253

1,459

2,319

2,700

194
121

1,424

2,381

2,358

436

1,439

2,137

2,397

322

1,543

1,950

2,053

1,313

ผลประกอบกำร
Operating Result

ฐำนะกำรเงิน ณ วันสิ้นป ี
Financial Position at the End of Year

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Change (Percent)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Change (Percent)

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 
Gross Written Premiums

สินทรัพย์รวม
Total Assets

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ (ล้ำนบำท)
Net Written Premium (THB Million)

สินทรัพย์รวม (ล้ำนบำท)
Total Assets (THB Million)

ก�ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)
Net profit (THB Million)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ำนบำท)
Shareholders’ Equity (THB Million)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้
Profit Before Tax

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
Paid-Up Capital

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
Net Written Premiums

หนี้สินรวม
Total Liabilities

ก�ำไรสุทธิ
Net Profit

เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
Capital Funds (Shareholders’ Equity)

เงินปันผล (บำทต่อหุ้น)
Dividend per Share (Baht)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท)   
Earnings Per Share

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำทต่อหุ้น)
Book Value per Share (Baht)

2,400

2,358

310

600

2,381

919

253

1,439

0.35

0.42

2.40

2,340

2,426

232

600

2,324

968

194

1,459

0.26

0.32

2.43

2,339

2,700

143

600

2,319

1,276

121

1,424

0.14

0.20

2.37

(2.5)

2.9

(25.2)

-

(2.4)

5.3

(23.3)

1.4

(25.7)

(23.8)

1.3

(0.0)

11.3

(38.4)

-

(0.2)

31.8

(37.6)

-2.4

(46.2)

(37.5)

-2.5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
(unit : THB Million)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
(unit : THB Million)
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เรียน ผู้ถือหุ้น Dear Shareholders,

ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเผชิญกับกำรแพร่ระบำดของ

ด้ำนธุรกิจประกันชีวิตก็ ได้รับผลกระทบดังกล่ำวเช่นกัน

ด้ำนผลกำรด�ำเนินธรุกจิรบัประกันภยัต่อของบริษัท ในปี  2563

โรคโควิด 19 แสดงให้เห็นชัดถึงผลกระทบของเศรษฐกิจเชื่อมต่อกัน
ท่ัวโลก ดังน้ันรัฐบำลของไทยจึงบังคับใช้มำตรกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 19 ท้ังในด้ำนกำรคดักรองผู้ติดเชือ้และลดกำรติด
เชือ้ใหม่ จึงส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยอยูใ่นภำวะชะลอตัว ธนำคำร
แห่งประเทศไทยได้ประมำณกำรเติบโตเศรษฐกิจในปี 2563 หดตัวสูง
ถึงร้อยละ 6.6 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำและนโยบำยกำรเงินท่ี
ถดถอย ท�ำให้รฐับำลในกำรเผชญิกับควำมท้ำทำย โดยตลอดปีทีผ่่ำน
มำภำครฐัได้ออกมำตรกำรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง 
และออกมำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ ผ่ำนกำรอัดฉีดเม็ดเงินแก่ประชำชน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงกำรลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยมำอยู่ท่ี
ร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดในประวัติกำรณ์ 

ในปีที่ผ่ำนมำกำรขยำยตัวของธุรกิจยังคงประสบภำวะถดถอย  
เบี้ยประกันรับรวม ติดลบร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง
ส้ิน 600,013 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกปัจจัยท่ีท้ำทำย หลำกหลำยด้ำน 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้บริโภคมีก�ำลังซ้ือลดลง สภำวะอัตรำดอกเบ้ียต�่ำ และ
กำรชะลอตัวของกำรปล่อยสินเช่ือเงินกู้บ้ำนของธนำคำร ซึ่งมีผล 
กระทบต่ออัตรำกำรเติบโตต่อเบ้ียประกันชีวิตรำยใหม่ อีกท้ังธุรกิจ
ยังได้รับผลกระทบจำกกำรเวนคืนกรมธรรม์ กำรขยำยเวลำช�ำระ
เบ้ียประกันชีวิต และกำรขำดต่ออำยุกรมธรรม์ของผู้บริโภคท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เบี้ยประกันชีวิต
ปีต่ออำยุเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ธุรกิจยังต้องปรับ
ตัวจำกกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีมีกำรประกำศใช้จำก
ภำครัฐอีกด้วย

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะรักษำอัตรำกำรเติบโตของบริษัทอย่ำงเต็มท่ี ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 บริษัทมีเบี้ยประกันภัย
ต่อรับจ�ำนวน 2,339 ล้ำนบำทใกล้เคียงกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นเบ้ีย
ประกันภัยต่อรับจำกกำรประกันภัยต่อดั้งเดิม จ�ำนวน 1,206 ล้ำน
บำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 4.4 และแบบร่วมพัฒนำ จ�ำนวน 1,132 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมีสัดส่วนเบ้ียประกันภัยต่อรับแบบ
ดั้งเดิมและแบบร่วมพัฒนำอยู่ที่ 52:48  เทียบกับสัดส่วนปีก่อนอยู่ที่ 
54:46 หำกมองในมุมของลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต บริษัท
มีเบ้ียประกันภัยต่อส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มประกันสุขภำพและประกัน
กลุ่มจ�ำนวน 1,129 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำร้อยละ 48.3 มีอัตรำเติบโต
จำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 7.3 ซ่ึงสอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด  
ตำมมำด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัยรำยสำมัญท่ีร้อยละ 22.2 
เป็นเบีย้ประกันภัยต่อจ�ำนวน 520 ล้ำนบำท ผลิตภณัฑ์ประเภทประกนั
สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัยมีอัตรำส่วนท่ีร้อยละ 21.8 เป็นเบ้ียประกันภัย
ต่อจ�ำนวน  510 ล้ำนบำท และผลิตภัณฑ์ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
เป็นเบี้ยประกันภัยต่อจ�ำนวน 180 ล้ำนบำทที่อัตรำส่วนร้อยละ 7.7 

In 2020, Thailand faced the breakout of the COVID-19.  
It clearly shows the impact of a global connected economy.  
As a result, the Thai government has implemented  
measures to control the breakout of the COVID-19 in 
term of screening of infected people and reducing new  
infections. Therefore, The Bank of Thailand projected 
the declined in economic in 2020 growth about to 6.6 
percent. The economic downturn, trade and monetary 
policy recession are the factors that challenge for the 
government. Throughout the past year, the government  
has continuously released epidemic control measures 
and announced economic stimulus packages including an  
interest rate cut to 0.5 percent, which is lowest.
The life insurance business was affected as well. In the past 
year, the expansion of the business continued to experience 
a recession. The total written premium is expected to be  
negative growth at 1.7 percent, amount to THB 600,013 
million. This because of various challenging factors e.g.  
consumers have lower purchasing power, the low market  
interest rate trend, the slower lending growth from bank  
sector, as such, these effected on new business premium 
growth rate. Meanwhile renewal premium growth rate was 
affected by surrender or lapse the insurance policy and 
extended the premium payment among insureds owing to 
the COVID-19 situation as well as the amendment practices  
to applicable to newly announcement regulations by  
government sector. 

From our  2020 results, under the COVID-19 epidemic, the 
Company is committed to maintaining its growth reinsurance 
premium rate ,gross written premiums (GWP) amounted to 
THB  2,339 million, which close to the previous year. This 
could be broken down into the GWP from conventional 
reinsurance business of THB 1,206 million, decreasing 
year-on-year by 4.4 percent, and from non-conventional 
reinsurance business of THB 1,132 million, up by 5.0 percent. 
The ratio of premiums from conventional reinsurance versus 
non-conventional reinsurance stood at 52:48, compared with 
54:46 from the previous year. Classified by type of products, 
the Company’s premiums were mainly contributed by the 
health insurance product either in individual insurance and 
group insurance, which was in line with the market trend 
could generate GWP of THB 1,129 million, soaring by 48.3 
percent, up by 7.3 percent. Followed by the ordinary life 
insurance at 22.2 percent of portfolio with GWP of THB 
520 million, and commercial and housing credit insurance 
shared 21.8 percent with GWP of THB 510 million. Lastly 
personal accident insurance generated GWP of THB 180 
million shared 7.7 percent. 
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ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้ด�ำเนินแผนธุรกิจท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และให้บริกำรรับประกันภัยต่อด้ำนชีวิตเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก และบริษัทมุ่งแสวงหำโอกำสและ
ช่องทำงกำรเติบโตใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงย่ังยืน
ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริกำร ตลำดใหม่ รวมถึงกำรปรับธุรกิจ
หลัก ให้สำมำรถตอบรับต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นและสร้ำงกำร
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตรต่ำงๆ เพื่อร่วม
กันคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ รวมไปถึงกำรพัฒนำ Digital  
Platform ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคในยคุ New Normal 
เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยำว ในด้ำน
กำรแสวงหำรำยได้จำกกำรลงทุนของบริษัทแม้จะได้รับผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในแง่ของมูลค่ำสินทรัพย์
ท่ีปรบัตัวลดลง อัตรำดอกเบ้ียทีต่�ำ่อย่ำงต่อเนีอ่ง บริษทัยังคงแสวงหำ
โอกำสใหม่ๆ ในกำรลงทุนให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
อย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยกำรขยำยกำรลงทุนไปในต่ำงประเทศ
และกำรลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ในระยะยำว

Last year, the Company remained steadfast in responding 
to customer needs through both development of prod-
ucts, services and seeking of business opportunities to 
build the exponential sustainability growth by developing 
products, services, new markets and adjusting the core 
businesses to respond to the changes in the business 
environment, as well as an exponential growth through 
various partners for development product and digital  
platform to response consumer needs in the New Normal 
era. In terms of the Company’s investments income which 
has inevitably affected by COVID-19 situation, the value of  
assets and market interest rates have declined.  
The Company seeking of investment opportunities in line  
with the rapidly changing situation by expanding its  
investment overseas and new asset investment to build the 
long-term investment yield.

Moreover, the Company gave priority to achieving  
sustainable profits and, at the same time, creating a balance 
between economy, society and environment while upholding  
the good governance practices. In 2020, therefore, the  
Company achieved the CG scores of “Five Stars” or  
“Excellent” for the third consecutive year from the Office of 
the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Thai 
Institute of Directors Association (IOD).

กำรท่ีบริษัทมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีเข้มแข็งและมีกำรเติบโตตลอด
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ เป็นผลมำจำกกำรสนับสนุนอันดีจำกผู้ถือหุ้น 
พนัธมิตรทำงธรุกิจ คณะกรรมกำรบริษัท และกำรทุม่เทปฏบัิติหน้ำที่
ของพนกังำนทุกระดับ ผมขอกล่ำวขอบคณุต่อทุกท่ำนทีร่่วมเป็นส่วน
หน่ึงของควำมเจริญก้ำวหน้ำของบริษทัและประสบควำมส�ำเรจ็ด้วยดี
มำโดยตลอด มำ ณ โอกำสนี้

จำกนโยบำยของบริษัทในกำรให้ควำมส�ำคญักับกำรด�ำเนินงำน
เพื่อให้มีผลก�ำไรอย่ำงยัง่ยนื สร้ำงควำมสมดลุในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยธรรมำภิบำล ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทได้รับ
กำรประเมินด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) 
ท่ีระดับ 5 ดำวต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสำม น่ันคือ เป็นบริษัทท่ีมีกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรอยู่ในระดับดีเลิศ จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

With the support of shareholders, directors, business  
partners, and hard-working employees at all levels, the 
Company will continue to grow and maintain a strong market  
position resulting in sustainable prosperity. I sincerely 
thank you everyone for being a part of this special and  
accomplishment operation. On behalf of everyone at Thaire 
Life, we are excited for the future of the Company and all of 
the possibilities it may hold.

(นายสุทธิ รจิตรังสรรค์)
กรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่

(Mr.Sutti Rajitrangson)
Director and President
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท / BOARD OF DIRECTORS

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ธ.ค. 2542
สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ 0.72

วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
Northrop Institute of Technology สหรัฐอเมริกำ

Chairman 2000/2544
Role of the Chairman Program (RCP)/2544
Directors Certification Program (DCP)/2545
Director Accreditation Program (DAP)/2556

สัมมนำ Board Forum 2019 จัดโดยส�ำนักงำน คปภ.
หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 2 จัดโดย
ส�ำนักงำน คปภ.
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำเมือง 
“มหำนคร” โดยสถำบันพัฒนำเมือง
หลักสูตรผู ้บ ริหำรระดับสูงด ้ำนกำรค ้ำและกำรพำณิชย ์  
โดยสถำบันวิทยำกำรค้ำ
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)  
รุ่นที่ 9 โดยสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

Board Forum 2019, by OIC.
Advanced Insurance Science, Class 2, by OIC.
Executive Management “Urban development”, Urban 
Green Development Institute. 
Top Executive Program in Commerce and Trade by  
University of the Thai Chamber of Commerce 
Certificate of Top Executive Program, Capital Market 
Academy

Chairman 2000/2001
Role of the Chairman Program (RCP)/2001
Directors Certification Program (DCP)/2002
Director Accreditation Program (DAP)/2013

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Education:

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

Date of Appointment: December 1999
Shareholding: 0.72 percent

B.E. (Electrical), 
Northrop Institute of Technology, U.S.A.

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี  (อายุ 84 ปี)

Mr. Suchin Wanglee  (Age 84)

ประธานกรรมการ และกรรมการลงทุน
Chairman and Director of Investment Committee

Experience:
Listed Company

Chairman, 
Thaire Life Assurance PCL.
Director of the Investment Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.

Dec 1999 – present

May 2016 – present

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

ประธำนกรรมกำร
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรลงทุน
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

ธ.ค.2542 – ปัจจุบัน

พ.ค.2559 – ปัจจุบัน



บริษัทไม่ได้จดทะเบียน Non-Listed Company

กรรมกำรอิสระ
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
ประธำนกรรมกำร
บมจ.นวกิจประกันภัย
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรลงทุน 
บมจ.นวกิจประกันภัย

Chairman, 
Navakij Insurance PCL.
Advisor of the Executive Board,
Advisor of the Investment Committee,
Navakij Insurance PCL.

Independent Director, 
Thaire Life Assurance PCL.

Chairman, 
Thai Metal Drum MFG. PCL.
Vice Chairman, 
Thai Metal Drum MFG. PCL.
Chairman of the Nominating and 
Remuneration Committee, 
Thai Metal Drum MFG. PCL.
Vice Chairman, Sermsuk PCL.
Independent Director, Sermsuk PCL.
Chairman of the Compensation 
Committee, Sermsuk PCL.

Independent Director,  
Varopakorn PCL.
Chairman, Independent Director,  
Director of the Investment Committee, 
Thai Reinsurance PCL.

Director of the Audit Committee, 
Sermsuk PCL.
Independent Director, Director of the 
Audit Committee and Director of the 
Nominating and Remuneration 
Committee, BTS Group Holdings PCL.

ประธำนกรรมกำร 
บมจ.อุตสำหกรรมถังโลหะไทย
รองประธำนกรรมกำร 
บมจ.อุตสำหกรรมถังโลหะไทย
ประธำนกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
และสรรหำ บมจ.อุตสำหกรรมถังโลหะไทย

รองประธำนกรรมกำร บมจ.เสริมสุข
กรรมกำรอิสระ บมจ.เสริมสุข
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน บมจ.เสริมสุข
กรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เสริมสุข
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

กรรมกำรอิสระ บมจ.วโรปกรณ์
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรลงทุน      
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

กรรมกำร บจ. พิพัฒนสิน
ประธำนกรรมกำร บจ. ซี.อี.เอส
กรรมกำร / ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำร 
บจ. พูลผล
ประธำนกรรมกำร 
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ประธำนกรรมกำร บจ. สำธรธำนี
กรรมกำรอิสระ บจ. รังสิตพลำซ่ำ
กรรมกำร 
บมจ. โรงแรมรำชด�ำริ
กรรมกำร บจ. หวั่งหลี
กรรมกำร บจ. เดอะเพ็ท
กรรมกำร บจ. หวั่งหลีพัฒนำ
กรรมกำร บจ. อำควำ อินฟินิท
ประธำนกรรมกำร บจ. ที.ไอ.ไอ. 
(สถำบันประกันภัยไทย)

Director, Pipatanasin Co., Ltd.
Chairman, C.E.S. Co., Ltd.
Director / Advisor of Chairman, 
Poonphol Co., Ltd.
Management Advisor, 
Falcon Insurance PCL.    
Chairman, Falcon Insurance PCL.
Chairman, Sathorn Thani Co., Ltd.
Independent Director, 
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Director, Rajadamri Hotel PCL.  
Director, Wanglee Co., Ltd.
Director, The Pet Co., Ltd.
Director, Wanglee Development Co., 
Ltd.
Aqua Infinite Co., Ltd.
Chairman, T.I.I Co., Ltd. 

พ.ค.2562 – ปัจจุบัน

2544 – ปัจจุบัน                

2550 – ปัจจุบัน

2001 – present                

2007 – present 

May 2019 - present

2018 - present

2010 – 2018  

2009 – 2018

2011 – present
2010 – present               
2012 – present

1994 – 2019

Jun 1978 – Feb 2016

2013 – present
2010 – present                   

2561 – ปัจจุบัน

2553 – 2561 

2552 – 2561

2554 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน               
2555 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน                

2537 – 2562
มิ.ย.2521 – ก.พ.2559

2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2525 – ปัจจุบัน 
2534 – ปัจจุบัน              
2548 – ปัจจุบัน

2511 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน    
2550 – 2562

2017 -  present
2017 -  present
2017 -  present

2014 – present

2007 – present
1982 – present 
1991 – present              

2005 – present
1968 – present
1988 – present
2006 – present

2007 – present 
2007 – 2019   

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ส.ค. 2555
สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ 0.00

พำณิชยศำสตร์บัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Education:

Date of Appointment: August 2012
Shareholding: 0.00 percent

B.S. Honor (Statistics), 
Chulalongkorn University 

2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์  (อายุ 72 ปี)

Mr. Sutti Rajitrangson  (Age 72)

กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อ�านวยการใหญ่ 
Director, Director of Investment Committee, Director of Enterprise Risk Management Committee, and President

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Accreditation Program (DAP)/2555 Director Accreditation Program (DAP)/2012• •

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
Fellow (FLMI) จำกสถำบันกำรจัดกำรด้ำนกำรประกันชีวิตของ
สหรัฐอเมริกำ (LOMA’s Life Management Institute)
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)  
รุ่นที่ 6 โดยสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

Fellow (FLMI) (LOMA’s Life Management Institute), U.S.A.
Certificate of Top Executive Program, Capital Market 
Academy

•

•

•
•

Experience:
Listed Company

Non-Listed Company

Director of Enterprise Risk Management 
Committee Director and President 
Thaire Life Assurance PCL.  
Director of the Investment Committee,
Thaire Life Assurance PCL.

Director, Thaire Services Co., Ltd.
Director,  
the Thai Life Assurance Association
Executive Director,  
the Thai Life Assurance Association
President,  
the Thai Life Assurance Association
Director, T.I.I. Co., Ltd.

Jan 2018 -  present

Aug 2012 – present
Feb 2014 – present

2013 – present
1996 – present

2012 – present

2010 – 2012

2001 – present

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 
กรรมกำรลงทุน บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

กรรมกำร บจ.ไทยรีเซอร์วิสเซส
กรรมกำร  
สมำคมประกันชีวิตไทย
กรรมกำรบริหำร  
สมำคมประกันชีวิตไทย
นำยกสมำคม 
สมำคมประกันชีวิต
กรรมกำร บจ.ที.ไอ.ไอ 
(สถำบันประกันภัยไทย)

ม.ค.2561 – ปัจจุบัน
ส.ค.2555 – ปัจจุบัน

ก.พ.2557 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน
 
2553 – 2555

2544 – ปัจจุบัน
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ธ.ค. 2542
สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ 0.00

ฟิสิกส์ดุษฎีบัณฑิต Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

Education:

Date of Appointment: December 1999
Shareholding:  0.00 percent

Ph.D. (Physics), 
Harvard University, U.S.A.

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Board Forum 2562, by OIC. 
Directors Certification Program (DCP)/2544
Excellent Board Decision/2547
Audit Committee Program (ACP)/2548
DCP Refresher Course (RE DCP)/2548

Board Forum 2019, by OIC.
Directors Certification Program (DCP)/2001
Excellent Board Decision/2004
Audit Committee Program (ACP)/2005
DCP Refresher Course (RE DCP)/2005

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
สัมมนำคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกันภัย  
“IT Governance” โดยส�ำนักงำน คปภ./2558

“IT Governance” by OIC /2015• •

Experience:
Listed Company

Independent Director, 
Thaire Life Assurance PCL.
Chairman of the Audit Committee, 
Chairman of the Nominating and 
Remuneration Committee Thaire Life 
Assurance PCL.
Director of the Audit Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.
Director of the Nominating and 
Remuneration Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.

Dec 1999 - present

Nov 2016 - present 

May 2014 - Nov 2016

Feb 2015 - Nov 2016 

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน

กรรมกำรอิสระ 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

ที่ปรึกษำ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ธ.ค.2542 - ปัจจุบัน

พ.ย.2559 - ปัจจุบัน 

พ.ค.2557 - พ.ย.2559

ก.พ.2558 - พ.ย.2559 

2543 – ปัจจุบัน
Non-Listed Company

Advisor to the National Science and 
Technology Development Agency

2000 - present

3. ดร.กอปร กฤตยากีรณ  (อายุ 82 ปี)

Dr. Kopr Kritayakirana  (Age 82)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Nominating and Remuneration 
Committee
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ธ.ค. 2542
สัดส่วนกำรถือหุ้น: - ไม่มี –

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

Education:

Date of Appointment: December 1999
Shareholding: - None -

Ph.D. (Hon), National Institute of Development 
Administration (NIDA) 

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Accreditation Program (DAP)/2555 Director Accreditation Program (DAP)/2012• •

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

Experience:
Listed Company

Non-Listed Company

Independent Director, 
Thaire Life Assurance PCL.
Director of the Audit Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.
Director of the Nominating and 
Remuneration Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.

Director and Chief Executive Officer, 
Thai Life Insurance PCL.
Chairman, Thai Health Insurance PCL.
Director, T.I.I. Co., Ltd.
Director and Executive Director, 
The Thai Life Assurance Association

Dec1999 - Oct 2020

Oct 2012 - Oct 2020

Feb 2015 - Oct 2020

2004 – 2021

1990 – 2021
1988 – 2020
1983 – 2020

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน

กรรมกำรอิสระ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประธำนกรรมกำร บมจ.ไทยประกันสุขภำพ                         
กรรมกำร บจ.ที.ไอ.ไอ. 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร สมำคม
ประกันชีวิตไทย

ธ.ค.2542 - ต.ค.2563
ต.ค.2555 - ต.ค.2563

ก.พ.2558 - ต.ค.2563

2547 – 2564

2533 – 2564
2531 – 2563
2526 – 2563

4. ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนากุล  (อายุ 77 ปี)

Dr. Apirak Thaipatanagul  (Age 77)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
Independent Director, Director of Audit Committee and Director of the Nominating and Remuneration Committee
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ก.ค. 2559
สัดส่วนกำรถือหุ้น: - ไม่มี -

พัฒนำกำรเศรษฐกิจมหำบัณฑิต 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  

Education:

Date of Appointment: July 2016
Shareholding: - None -

Master of Development Economics 
National Institute of Development Administration 

5. นางคมคาย ธูสรานนท์  (อายุ 69 ปี)

Mrs. Komkai Thusaranon  (Age 69)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
Independent Director, Chairman of Enterprise Risk Management Committee, Director of the Audit Committee, 
Director of the Nominating and Remuneration Committee 

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Certification Program (DCP)/2546 Directors Certification Program (DCP)/2003 • •

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) โดยส�ำนักงำน 
คปภ. /2554
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) 
โดยสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน /2550
หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
โดยวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร/2546
หลักสูตรกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง (นบส.) 
โดยสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน

OIC Advance Insurance Program, Class of 1/2011 by 
OIC
Certificate of Executive Program, Class of 7, by Capital 
Market Academy
Top Executive Program, Class of 34, Civil Service 
Development Institute
Certificate of National Defense Course, National 
Defense College, Class of 17/2003

•

•

•

•

•

•

•

•



รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 11

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

ประสบการณ์การท�างาน: Experience:
บริษัทจดทะเบียน Listed Company

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

กรรมกำรอิสระ 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรอิสระ 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

Chairman of Enterprise Risk 
Management Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.
Independent Director,
 Thaire Life Assurance PCL.
Director of the Audit Committee, 
Director of the Nominating and 
Remuneration Committee,
Thaire Life Assurance PCL.
Independent Director, 
Bangkok Life Assurance PCL.
Chairman of Executive Director, 
Bangkok Life Assurance PCL.
Chairman of the Good Corporate 
Governance Committee, Bangkok 
Life Assurance PCL.
Member of the Risk Management 
Committee, Bangkok Life Assurance 
PCL.
Director of the Audit Committee, 
Bangkok Life Assurance PCL. 

ม.ค.2561 - ปัจจุบัน

ก.ค.2559 - ปัจจุบัน

พ.ย.2559 - ปัจจุบัน

มี.ค.2562 - ปัจจุบัน

พ.ค.2561 - ปัจจุบัน

พ.ย.2556 - ปัจจุบัน

เม.ย.2557 - ปัจจุบัน

เม.ย.2556 - มิ.ย.2559

Jan 2018 - present

Jul 2016 – present

Nov 2016 – present

Mar 2019 –  present 

May 2018 – present

Nov 2013 – present

Apr 2014 – present

Apr 2013 – Jun 2016
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: พ.ย. 2559
สัดส่วนกำรถือหุ้น: -ไม่มี-

PhD. Applied Mathematical Finance Imperial 
College, London  ประเทศอังกฤษ

Education:

Date of Appointment: November 2016
Shareholding: - None -

PhD. Applied Mathematical Finance Imperial 
College, London, UK

6. ดร.สุธี โมกขะเวส  (อายุ 45 ปี)

Dr. Sutee Mokkhavesa  (Age 45)

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน
Independent Director, Director of Enterprise Risk Management Committee,  Director of Investment Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Certification Program (DCP)/2559 Directors Certification Program (DCP)/2016 • •

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
หลักสูตรผู้บรหิำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์รุ่นท่ี 11 
(TEPCoT)
หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program
หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง  (วปส. )  รุ ่น ท่ี  2   
โดยส�ำนักงำน คปภ./ 2555
หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 24 โดยสถำบนัวิทยำกำร
ตลำดทุน / 2560

Top Executive Program in Commerce and Trade 
(TEPCoT)/2018
Leadership Communication Certificate Program /2018
Advance Insurance Program, Class of 2 by OIC/2012
Capital Market Academy Program, Class of 24 by Capital 
Market Academy/2017

•

•
•

•

•

•
•
•

Experience:
Listed Company

Independent Director, 
Thaire Life Assurance PCL.
Director of Enterprise Risk Management 
Committee, Thaire Life Assurance PCL.
Director of Investment Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.
Member of the Risk Management 
Committee, Advisor of Managing 
Director, Muang Thai Insurance PCL.

Nov 2016 – present

Jan 2018 – Present 

May 2019 - Present

Jul 2009 – present

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

กรรมกำรอิสระ 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรลงทุน  
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

พ.ย.2559 – ปัจจุบัน       

ม.ค.2561 – ปัจจุบัน

พ.ค.2562 – ปัจจุบัน

ก.ค.2552 – ปัจจุบัน
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

Member of the Risk Management 
Committee, Member of the Investment 
Management Committee, Advisor of 
Managing Director,Executive Director, 
Member of Executive Committee and 
leasing assets. Phatra Leasing PCL.
Independent Director / 
Audit Committee, KCE Electronics PCL.

2009 – present

Jan 2020 – present

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรกำรลงทุน
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรอ�ำนวยกำรบริหำร
กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรและคณะ
อนุกรรมกำรพิจำรณำให้เช่ำทรัพย์สิน 
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

2552 – ปัจจุบัน

ม.ค.2563 – ปัจจุบัน

Non-Listed Company
Director, I-Gen Co., Ltd.
Director / Director of Investment , 
Fuchsia Venture  Capital Co., Ltd.
Senior Executive Vice President
Secretary of Management Committee
Director of Risk Management
Director of Investment, 
Muang Thai Life Assurance PCL.
Director, ST- Muang Thai Insurance Co., 
Ltd. (Lao PDR)
Vice President of Risk Management 
Committee, Education, The Thai Life 
Assurance Association 
Advisor to the Market Risk and Liquidity 
Risk/ Mortgage Insurance Committee/ 
ALM System Implementation 
Committee, Government Housing Bank

2019 – present
2017– present

2015 – present

2016 – present

2009 – present

2006 – present

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
กรรมกำรบริษัท  บจ.ไอเจ็น
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรด้ำน
กำรลงทุน บจ. ฟูเซีย เวนเจอร์แคปิทัล
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส
เลขำนุกำรคณะอ�ำนวยกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรด้ำนกำรลงทุน  
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
กรรมกำร 
บริษัท เอสที-เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย ประชำชนลำว
รองประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ด้ำนกำรศึกษำ สมำคม
ประกันชีวิตไทย
ที่ปรึกษำควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำน
สภำพคล่อง
คณะท�ำงำนแปลงสินทรัพย์เป็นหนี้สิน 
คณะท�ำงำน Mortgage Insurance 
คณะท�ำงำน ALM System Implementation
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

2562 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบัน
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: เม.ย. 2562
สัดส่วนกำรถือหุ้น: - ไม่มี -

Master in Marketing, Webster University,          
St. Louis, Missouri, USA

Education:

Date of Appointment: April 2019 
Shareholding: - None -

Master in Marketing, Webster University,          
St. Louis, Missouri, USA

7. นายธะเรศ โปษยานนท์  (อายุ 56 ปี)

Mr.Tarate Poshyananda  (Age 56)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน
Independent Director, Director of Audit Committee, Director of Enterprise Risk Management Committee and Director of 
Investment Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Certificate Program (DAP74)/ 2551
Director Certificate Program (DCP183)/ 2556
Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)/ 2556
Advance Audit Committee Program (AACP33) / 2562
Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP7) / 2562

Director Certificate Program (DAP74)/ 2008
Director Certificate Program (DCP183)/ 2013
Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)/ 2013
Advance Audit Committee Program (AACP33) / 2019
Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP7) / 2019

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
“วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 5” ส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC)
“ผู้น�ำในอนำคตส�ำหรบัธรุกิจในอนำคต - EVP”, มหำวิทยำลยัอัส
สัมชัญ (ABAC)
“ผู้น�ำท่ีเหนือธรรมดำ” (The Extraordinary  Leaders), บริษัท 
สลิงชอท กรุ๊ป จ�ำกัด
“ระบบกำรจัดกำรแบบญี่ปุ ่น” (Japanese Management  
System), สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
“สถำบันควำมเป็นผู้น�ำส�ำหรับลูกค้ำ” (Crossville Program)”, 
เซบู, ฟิลิปปินส์, General Electric (GE)

Thailand Insurance Leadership Program   (Class 5) by OIC
Future leaders for future business – EVP, Assumption 
University (ABAC)
The Extraordinary Leader, Slingshot Group Co., Ltd.
Japanese Management System, Sasin Graduate Institute 
of Business Administration of Chulalongkorn University 
Crossville Program, Cebu, Philippines, General Electric 
(GE)

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

Experience:
Listed Company

Director of Audit Committee /
Independent Director / 
Director of Enterprise Risk Management 
Committee/ Director of Investment 
Committee, Thaire Life Assurance PCL.
Chairman of Audit Committee /
Independent Director /
Director of the Nominating and 
Remuneration Committee, S. Kijchai 
Enterprise PCL.
Chairman of Risk Management 
Committee /
Director of the Nominating and 
Remuneration Committee /
Director of Audit Committee /
Independent Director,MPG PCL.
Executive Vice President - Corporate 
Banking Group, Bank of Ayudhaya PCL.

Dec 2020 - Present
2019 – present

2015 – present

2016 – 2020

2015 – 2020

2008 – 2020
2008 – 2020
2011 - 2014

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / กรรมกำรลงทุน 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน
2562 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

2559 – 2563
2558 – 2563
2551 – 2563
2551 – 2563

2554 – 2557

Non-Listed Company
Director, Cash Sprite Co., Ltd.
Director, P3N Co., Ltd.
Director, Crop Power Co., Ltd.
Director, Perfect Grill Co., Ltd.
Director, Mission Success Co., Ltd.
Director / Group CEO, Ampak Holding 
Co., Ltd.
Chief Executive Officer, Marsh PB Co., 
Ltd.

2020 – Present
2020 – Present
2020 – Present
2010 – Present
2005 – Present
2018 – 2020

2014 – 2018

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
กรรมกำร บจ.แคชสไปร์
กรรมกำร บจ.พี 3 เอ็น
กรรมกำร บจ.ครอป เพำเวอร์
กรรมกำร บจ.เพอร์เฟค กริลล์ 
กรรมกำร บจ.มิชชั่น ซัคเซส
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม
บจ.แอมแพค โฮลดิ้ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  บจ.มำร์ช พีบี

2563 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2561 – 2563

2557 – 2561
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: เม.ย. 2562
สัดส่วนกำรถือหุ้น: - ไม่มี -

ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

Education:

Date of Appointment:  April 2019
Shareholding: - None -

Ph.D. (International Business) 
Asian Institute of Technology (AIT)

8. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  (อายุ 51 ปี)

Mr.Oran Vongsuraphichet  (Age 51)

กรรมการ
Director

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD):

Directors Certification Program (DCP)/ 2559 Director Certificate Program (DCP)/ 2016 • •

Training Courses by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD):

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
วิทยำกรให้กับ Asian Institute of Technology หัวข้อ 
International Training Course on Advance Insurance Policy 
Management and Practices /  ปี 2562
หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูงรุ่นที่3 (วปส 3)
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 22 
(วตท.22)

Speaker for the Asian Institute of Technology, Topic  
“International Training Course on Advance Insurance 
Policy Management and Practices” / 2019
Thailand Insurance Leadership Program (class 3) by OIC
Capital Market Academy Programs Class of 22 (CMA 22) 
by Capital Market Academy

•

•
•

•

•
•

Experience:
Listed Company

Director, Thaire Life Assurance PCL.
Director of Investment Committee
Director and Chief Executive Officer
Thai Reinsurance PCL.
Independent Director/ Director of 
Investment Committee, Eastern Water 
Resources Development and 
Management PCL.

2019 – present
2017 – present
2016 – present

2017 – 2019

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

กรรมกำร บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำรลงทุน   
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรลงทุน
บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำค
ตะวันออก

2562 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน

2560 – 2562
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

Non-Listed Company
Director, Cho Heng Rice Vermicelli 
Factory Co., Ltd.
Chief Executive Officer, 
Thaire Innovation Co., Ltd.
Deputy Secretary General, Thai General 
Insurance Association
Director, Thaire Services Co., Ltd.
Chief Executive Officer /
Director,
Thaire Actuarial Consulting Co., Ltd.
Director, EMCS Thai Co., Ltd.
Director, Falcon Insurance PLC.
Director, Thong Thai Textile Co., Ltd.

2020 – present

2019 – present

2017 – present

2013 – present
2017 – present
2013 – present

2012 – present
2012 – present
2010 – present

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
กรรมกำร 
บจ. โรงเส้นหมี่ชอเฮง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร    
บจ.ไทยรี อินโนเวชั่น
รองเลขำธิกำร  
สมำคมประกันวินำศภัย
กรรมกำร  บจ.ไทยรีเซอร์วิสเซส
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
กรรมกำร   
บจ.ไทยรีแอคชัวเรียลคอนซัลติ้ง
กรรมกำร  บจ.อีเอ็มซีเอสไทย
กรรมกำร  บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
กรรมกำร  บจ.ทองไทยกำรทอ

2563 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ก.ค. 2559
สัดส่วนกำรถือหุ้น: - ไม่มี -

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
Education:

Date of Appointment: July 2016
Shareholding: - None -

M.B.A., Assumption University of Thailand

9. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี  (อายุ 45 ปี)

Ms. Navadee Ruangrattanametee  (Age 45)

กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่  กรรมการบริหารความเสี่ยง
Director and Senior Vice President, Director of Enterprise Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
Director Certificate Program (DCP)/ 2560 Director Certificate Program (DCP)/ 2017 • •

Experience:
Listed Company

Director of Enterprise Risk Management 
Committee, Thaire Life Assurance PCL.
Director, Thaire Life Assurance PCL. 
Senior Vice President, 
Thaire Life Assurance PCL.

Jan 2018 - present

Jul 2016 – present
2013 – present 

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำร บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

ม.ค.2561 – ปัจจุบัน

ก.ค.2559 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) 
รุ่นที่ 15  โดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) / 2560
หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 
โดยมูลนิธิสถำบันวิทยำกำรธรรมศำสตร์เพื่อสังคม / 2559
หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) โดยสถำบันบัณฑติ
บริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย / 2556

TLCA Executive Development Program (EDP), Class of 15 
by Thai Listed Company Association (TLCA) / 2017
Executive Management “Thammasat for Social” 
by Thammasat Science Institute Foundation / 2016
Senior Executive Program (SEP) 
by Sasin Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University / 2013

•

•

•

•

•

•

Non-Listed Company
- None - 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
- ไม่มี -
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คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร: ก.ค. 2559
สัดส่วนกำรถือหุ้น:  - ไม่มี -

กำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ 
(ภำคภำษำอังกฤษ) วิทยำลัยกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหิดล

Education:

Date of Appointment: July 2016
Shareholding:  - None -

M.M., (International Program), College of
Management Mahidol University (CMMU)

10. นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย์  (อายุ 46 ปี)

Mrs. Nutchakorn Suwansathit  (Age 46)

กรรมการ และผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง
Director and Senior Vice President , Director of Enterprise Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
Director Certificate Program (DCP)/ 2560 Director Certificate Program (DCP)/ 2017• •

Experience:
Listed Company

Director of Enterprise Risk Management 
Committee, Thaire Life Assurance PCL.
Director, Thaire Life Assurance PCL. 
Senior Vice President, 
Thaire Life Assurance PCL.

Jan 2018 - present

Jul 2016 – present
2013 – present

ประสบการณ์การท�างาน: 
บริษัทจดทะเบียน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
กรรมกำร บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

ม.ค.2561 – ปัจจุบัน

ก.ค.2559 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ Others Training Courses:
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) 
รุ่นที่ 10 โดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) /2555
หลักสูตรพัฒนำนักบริหำร (EDP) รุน่ท่ี 11 โดยมูลนิธสิถำบันวิจยั
นโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง /2558
หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุน่ที ่24 โดยสถำบนั
บัณฑติบรหิำรธุรกจิศศนิทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย / 2553
หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 1  
โดยมหำวิทยำลัยศรีปทุม
หลักสูตรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นมืออำชีพส�ำหรับผู้บริหำร 
(Work Like A Pro: W-LAP)  
โดยวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

TLCA Executive Development Program by Experience 
Association: Thailand/2012
Executive Development Program (EDP) by Fiscal Policy 
Research Institute Foundation / 2015
Senior Executive Program (SEP) by Sasin Graduate 
Institute of Business Administration of Chulalongkorn 
University / 2013
Academy of Business Creativity program (ABC) Class of 
1 by Sripatum University
Executive Education Program – WORK LIKE A PRO: 
W-LAP by College of Management Mahidol University 
(CMMU)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Non-Listed Company
- None - 

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
- ไม่มี -



คณะผู้บริหาร
Management

คณะผู้บริหาร / MANAGEMENT

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  
Education:

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  
Education:

สัดส่วนกำรถือหุ้น: -ไม่มี- 
Shareholding: - None -

สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
Shareholding: 0.00 percent

Master of Science in Finance 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
M.Sc., Finance, Chulalongkorn University

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  สำขำกำรเงิน  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  
M.B.A. (Finance), National Institute of
Development Administration (NIDA)

1. นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์  (อายุ 43 ปี) 2. นางสาวดวงนภา กาญจนวงศ์วุฒิ  (อายุ 47 ปี)
Ms. Sirin Dhumma-upakorn  (Age 43) Ms. Duangnapa Kanchanawongwut  (Age 47)

เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อ�านวยการฝ่ายลงทุน
Secretary and Vice President - Accounting and Finance Vice President - Investment

ประสบการณ์การท�างาน:  
Experience: ประสบการณ์การท�างาน:  

Experience:บริษัทจดทะเบียน  
Listed Company บริษัทจดทะเบียน  

Listed Company

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
Non-Listed Company

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
Non-Listed Company

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ ่
Senior Vice President
• ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
• Accounting and Finance, 
• ฝ่ำยควบคุมภำยในและงบประมำณ 
• Operation Control & Budgeting,
• ฝ่ำยบริหำรส�ำนักงำน 
• Administration
• ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง 
• Enterprise Risk Management
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 
Thaire Life Assurance PCL.
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
Vice President
• ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
Accounting and Finance,
• ฝ่ำยควบคุมภำยในและงบประมำณ 
Operation Control & Budgeting,
• ฝ่ำยบริหำรส�ำนักงำน 
Administration
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 
Thaire Life Assurance PCL.

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยลงทุน 
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
Vice President – Investment, Thaire Life 
Assurance PCL.
กรรมกำรลงทุน  บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 
Director of Investment Committee, 
Thaire Life Assurance PCL.

กรรมกำรบริษัท บจ.เอสอำร์ แอดไวซอรี่  
Director, SR Advisory Co., Ltd.

2561 – ปัจจุบัน 
2018 – present

2560 – 2561 
2017 – 2018

2555 – ปัจจุบัน
2012 – present

2560 - 2562 
2017 - 2019

2558 – ปัจจุบัน 
2015 – Present

-ไม่มี- 
-None -
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คณะผู้บริหาร
Management

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  
Education:

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  
Education:

สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ –ไม่มี- 
Shareholding: - None -

สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
Shareholding: 0.00 percent

ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
M.B.A.Finance and Banking
Ramkhamhaeng University 

ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
Master of Economics, 
Chulalongkorn University

3. นางสาวสุกัญญา ยิ่งเจริญธนา  (อายุ 50 ปี) 4. นางสาวชุติมา อรรถเวทยวรวุฒิ  (อายุ 42 ปี)
Ms. Sukanya Yingcharoenthana  (Age 50) Ms. Chutima Atthawethworawuth  (Age 42)

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2
Vice President - Information Technology Vice president - Business Development 2

ประสบการณ์การท�างาน:  
Experience:

ประสบการณ์การท�างาน:  
Experience:

บริษัทจดทะเบียน  
Listed Company

บริษัทจดทะเบียน  
Listed Company

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
Non-Listed Company

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
Non-Listed Company

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
Vice President – Information Technology, 
Thaire Life Assurance PCL.

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
Vice President - Business Development 2,
Thaire Life Assurance PCL.

2561 – ปัจจุบัน 
2018 – present

2562 – ก.ค. 2563 
2019 – Jul 2020

2538 - 2560 
1995 - 2017

2552 - 2558 
2009 - 2015

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย 
LMG Insurance PCL.

กรรมกำร
บจ.ไทยรี ไลฟ์ แอสชัวรันซ์โบรกเกอร์
Director, 
Thaire Life Assurance Broker Co., Ltd
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คณะผู้บริหาร
Management

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  
Education:

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:  
Education:

สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ –ไม่มี- 
Shareholding: - None -

สัดส่วนกำรถือหุ้น: ร้อยละ –ไม่มี-
Shareholding: -None-

ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรตลำด  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
Master of Business Administration (Marketing),  
Kasetsart University

ปริญญำโท กำรจัดกำรทั่วไป  
วิทยำลัยหลักสูตรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล 
Master of General Management,  
International College, Mahidol University (CMMU)

5. นางสาวพนิดา วิมุตติอรัญ  (อายุ 50 ปี) 6. นางสาววิลาสินี บุญปลูก  (อายุ 44 ปี)
Ms. Panida Vimootti-aran  (Age 50) Ms. Wilasinee Bunploog  (Age 44)

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2
Vice president – Product Development and Strategic Planning Vice president – Business Development 2

ประสบการณ์การท�างาน:  
Experience:

ประสบการณ์การท�างาน:  
Experience:

บริษัทจดทะเบียน  
Listed Company

บริษัทจดทะเบียน  
Listed Company

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
Non-Listed Company

บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 
Non-Listed Company

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำผลิตภัณฑ์และฝ่ำย
วำงแผนกลยุทธ์
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
Vice President – Product Development 
and Strategic Planning, 
Thaire Life Assurance PCL.
ผู้ช่วยกรรมกำรจัดกำรใหญ่ฝ่ำยวำงแผน
กลยุทธ์และข้อมูล
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
Senior Vice President - Corporate 
Strategy, 
Muang Thai Insurance PCL.

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2
บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
Vice President - Business Development 2, 
Thaire Life Assurance PCL.

2562 – 2563
2019 - 2020

2556 – 2557 
2013 - 2014

2563 – ปัจจุบัน 
2020 - present

2557 – 2561 
2014 - 2018

-ไม่มี- 
-None-

ผู้ช่วยกรรมกำรจัดกำรใหญ่อำวุโส 
ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์และข้อมูล
บมจ.ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต
Senior Vice President - Corporate 
Strategy,  
SCB Life Assurance PCL.
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Overview of Business Operation

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ /
Policy and Overview of Business Operation

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จัดตั้งขึ้น

บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะเป็นมำกกว่ำผู้ ให้บริกำรรับประกันภัย

ส�ำหรบัแผนงำนด้ำนกำรรบัประกันภยัต่อ เน้นขยำยกำรรบังำน

ในปี 2543 โดยรบัโอนธรุกจิกำรรบัประกันภยัต่อทำงด้ำนประกันชวีิต
ท้ังทรัพย์สินและหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกันท้ังหมด ท่ีแต่เดิมด�ำเนินกิจกำร
โดย บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหำชน) (“THRE”) เพื่อให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิตและพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย พ.ศ. 2535 ที่ก�ำหนดให้ต้องมีกำรแยกกำรประกอบธุรกิจ
ประกันชวีิตและธุรกิจประกันวินำศภยัออกจำกกัน หลังจำกน้ันธุรกจิ 
มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ต่อมำในวันที่ 9 ตุลำคม 2556 บริษัทได้
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหำชน) ได้น�ำหุ้นสำมัญบำงส่วนเสนอขำยกับ
นักลงทุนท่ัวไป เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต  
นับเป็นก้ำวส�ำคัญอีกก้ำวหนึ่งของกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ต่อแบบดัง้เดมิเพยีงอย่ำงเดยีว จึงได้มุ่งท่ีจะพฒันำองค์กร ให้สำมำรถ
ให้บริกำรลูกค้ำบริษัทประกันชีวิตได้ครบวงจร พร้อมให้บริกำรรับ
ประกันชีวิตต่อ โดยกำรเข้ำร่วมพัฒนำธุรกิจ วำงแผนกำรตลำด 
พฒันำผลิตภัณฑ์และก�ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำรบัประกัน ตลอด
จนให้ค�ำปรึกษำแนวทำงพิจำรณำสินไหมทดแทน 

ในแต่ละผลิตภณัฑ์จำกลูกค้ำให้ครอบคลุมมำกขึ้น และรกัษำอัตรำกำร
เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยใช้นโยบำยจัดกำรต้นทุนของกำรขยำยงำน
ตำมหลักกำรด�ำรงเงินกองทุนฯ และค�ำนึงถึงผลตอบแทนต่อกำรใช้
เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงท่ีคุ้มค่ำ พัฒนำธุรกิจให้สอดคล้อง
กับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจประกันชีวิตและควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภค ศึกษำนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือมำใช้ในกำรวำงแผนกำรตลำด 
พัฒนำผลิตภัณฑ์ ให้เหมำะสมกับช่องทำงกำรขำยท่ีหลำกหลำย
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ

Thaire Life Assurance PCL. (“the Company” or “THREL”) 
was established in 2000 by getting transferred the entire 
life reinsurance business and related assets and liabilities 
from Thai Reinsurance PCL. (“THRE”) to comply with the 
Life Insurance Act and the Non-Life Insurance Act B.E. 2535 
which requires the separation of life and non-life insurance 
business. The Company has since maintained continuous 
growth. On October 9, 2013, it was listed in the Stock 
Exchange of Thailand, whereby THRE allocated a portion 
of ordinary shares held in the Company for sales to public 
investors to strengthen the Company’s stability for future 
business expansion. This represents another major milestone 
on a path towards sustainable growth.

The aspiration of being more than just a conventional reinsur-
ance provider, the Company deems to commit in developing 
the organization to provide customers with a comprehensive 
range of insurance services by collaborating in business 
development, marketing planning, product development, 
formulation of underwriting and claim guidelines.

The Company’s reinsurance plan will be focusing on coverage  
expansion of each product range as well as maintaining its 
consistent growth. The guideline for this is to effectively 
manage the incremental cost from business expansion 
based on the principles of Risk Based Capital and return 
on the use of capital at an acceptable level of risk. Business 
development will be aligned with changes in life insurance 
business and consumer needs. Innovations will be explored 
for further planning on marketing and product development 
to fit with the diverse sales channels that could reach all 
customer segments.

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ Business Goals
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นอกจำกนี้ บริษัทยังขยำยกำรให้บริกำรกำรรับประกันชีวิตต่อ

ส�ำหรับแผนงำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน บริษัทได้

ให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ และแนวทำงกำรรับประกันเพิ่มเติม 
พร้อมศึกษำแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและสภำวะตลำดอย่ำงต่อ
เน่ืองเพื่อพัฒนำธุรกิจประเภทน้ีให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีแท้จริง
ของผู้บริโภคและสำมำรถเลือกใช้ส่ือได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งแบบ
กำรประกันชีวิตต่ำงๆ ที่บริษัทประกันชีวิตสำมำรถน�ำเสนอขำยผ่ำน
สถำบันกำรเงิน เช่น แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ แบบประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ แบบประกันสุขภำพ เป็นต้น ซึ่งในปีท่ีผ่ำนมำได้ร่วมขยำย
ธุรกิจในด้ำนนี้กับบริษัทประกันชีวิตหลำยแห่งท่ีเป็นพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับธนำคำรชั้นน�ำในประเทศไทย และริเริ่มกำรลงทุนในประเทศ 
ท่ีอยู่ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) บริษัทเริ่มวำงแผนกำร
สร้ำงภำพลักษณ์ของบริษัทและได้ด�ำเนินกำรตำมแผนมำต้ังแต่ 
ปี 2558

ลงทุนระบบเทคโนโลยีท้ังด้ำนประกันภัยต่อและระบบกำรบริกำรด้ำน
อื่น ๆ เช่น ระบบบัญชีและกำรเงิน ระบบลงทุน เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท�ำงำน กำรจัดโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อให้เป็นองค์กรที่ก้ำวสู่ Innovation โดยเตรียมบุคลำกร
ให้ตระหนักและพร้อมรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของธุรกิจ
ประกันภยั และรบัมือกับวิกฤตท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต กำรสรรหำ
บุคลำกรท่ีมปีระสบกำรณ์และแนวคดิใหม่ๆ มำร่วมในกำรปรบัปรงุกำร
ท�ำงำน และพฒันำทีมงำนให้มีคณุภำพ เพื่อเป้ำหมำยในกำรสร้ำงกำร
เติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

The Company has expanded its reinsurance service and 
provided recommendations on new products and additional  
underwriting guidelines. In addition, the Company has 
continuously studied the trend of consumer behaviors and 
market conditions in order to develop products that respond 
to customers’ real needs as well as select appropriate  
media, including products that serve sales through  
Bancassurance such as credit life insurance, ordinary life 
insurance and personal accident insurance, and health 
insurance. For the past previous year, the Company has  
cooperated with several life insurance companies, the  
business partners of leading banks in Thailand, in  
expanding these types of business and launched  
investments in ASEAN Economic Community (AEC)  
countries. The Company has also devised a plan and  
implemented the formation a corporate image since 2015.

For operation support plan, the Company has invested in 
technological systems, i.e. reinsurance and other services 
such as accounting and finance system and investment  
system, to help increased working efficiency and  
effectiveness. Besides, the Company has organized a people 
development program to enable the organization to enter 
into innovative organization by preparing the employees to 
be conscious of and ready for a rapid change on insurance 
business and be able to cope with future crisis. As such, the 
Company has also recruited candidates with experiences  
and innovations to join the Company in improving the  
business process and developing a quality team in order to 
attain the goal of sustainable business growth.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Overview of Business Operation

บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้ำนกำรประกันชีวิต

บริษัทบริหำรเงินลงทุนโดยกระจำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์

ทุกประเภท โดยเบ้ียประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินส�ำรอง
ประกันชีวิต และด�ำเนินกำรบริหำรเงินส�ำรองประกันชีวิตส่วนน้ีโดย
น�ำไปลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้ครอบคลุมภำระท่ีจะเกิดขึ้น  
ดงันัน้ นอกจำกกำรประกนัชวีิตแล้ว กำรลงทนุจึงถือเป็นธรุกรรมทีม่ี
ควำมส�ำคัญมำกต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ประเภทต่ำงๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ทั้งตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 
ท้ังน้ี กำรลงทุนของบริษัท มีกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต

Apart from the core business in providing all types of 
life reinsurance, the Company sets aside part of the  
written premiums as reserves and invests such amount to  
generate returns to cover its contingent liabilities.  
Therefore, investment also plays a crucial part in the  
Company’s core activity.

The Company diversifies its investment in a variety of 
short-term and long-term securities, both debt and equity 
instruments, and complies with regulations under the OIC’s 
Notification Re: Investment in Other Businesses of Life  
Insurance Companies.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ Business Overview
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Policy and Overview of Business Operation

บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นชัดเจน ไม่มีกำรถือหุ้นแบบไขว้

บริษัทมีกำรรับบริกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลและบริกำรด้ำน

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ TKI Life  Insurance

TKI Life Insurance Company Limited หรือ (“TKI”) 

หรือแบบปิรำมิดในกลุ่มบริษัท จึงไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ (Conflict of Interest) นอกจำกน้ี กรณทีีมี่รำยกำรระหว่ำง
กัน บริษัท ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรมีส่วนได้เสยีและควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ และมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน

เทคโนโลยีสำรสนเทศจำก บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ท้ังนี้  
เพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรเรื่องต้นทุนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดใน
กลุ่มบริษัท

Company Limited ก่อต้ังขึ้นเม่ือปลำยปี 2559 ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระ
แล้ว 16,000 ล้ำนกีบ หรือประมำณ 70 ล้ำนบำท ซึ่งด�ำเนินธุรกิจ
ด้ำนประกันชีวิตทุกประเภท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.5 ของทุนท่ี
เรียกช�ำระแล้ว

มีผู้ถือหุ้นอื่น นอกเหนือจำกบริษัท คือ บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด 
(มหำชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 32.5 และ TK Group Sole Company 
Limited ร้อยละ 35.0 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นอ่ืนของบริษัทร่วมตำมท่ีได้
กล่ำวมำนั้น ไม่มีควำมสัมพันธ์เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทแต่
อย่ำงใด

The Company has a clear shareholding structure and 
there is no cross-shareholding or pyramid structure in its 
group of companies, thus creating no conflict of interest. 
Entering into related party transactions, the Company has  
complied with the policy on interest and conflict of interest and  
the measures or procedures for approval of related party 
transactions.

The Company uses human resource services and IT system 
services provided by Thaire Services Co., Ltd. to ensure the 
most cost efficient between Group of Companies.

Currentty, the Company has one associated company,  
TKI Life Insurance Company Limited, established in Lao PDR 
in late 2016 to perform all types of life insurance business. 
Its total paid-up registered capitals are LAK 16,000 million or 
approximately THB 70 million of which the Company holds 
32.5 per cent shares.

Apart from the Company, other shareholders of TKI Life  
Insurance Company Limited include Navakij Insurance  
Public Company Limited., holding 32.5 percent and TK 
Group Sole Company Limited., holding 35.0 percent. None 
of those other shareholders of the associated company are 
THREL’s related parties.

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อมูลการถือหุ้นโดยบุคคลอื่นของบริษัทร่วม

Shareholding Structure of the Group of Companies

Relationship with Major Shareholder’s Business Group

Shareholding in the Associated Company by 
Other Parties
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บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรรับประกันภัยต่อด้ำนประกัน
ชีวิตเพื่อสนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตมำกว่ำ 20 ปี ด้วยกำรรับ
กำรถ่ำยโอนควำมเส่ียงภัยของบริษัทประกันชีวิต ท่ีกระจำยควำม
เส่ียงด้ำนทุนประกันท่ีรับประกันชีวิตไว้ตำมสัญญำประกันชีวิตกับผู้
เอำประกันชวีิต ผลติภณัฑ์ทีบ่ริษัทรบัประกันภยัต่อจำกบริษัทประกัน
ชีวิต ได้แก่ ประกันชีวิตรำยสำมัญ ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันชีวิตเพื่อ
คุ้มครองสินเชื่อ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสัญญำเพิ่มเติม 
ท้ังอุบติัเหตุและประกนัสุขภำพ ซึง่บริษทัประกันชวีิตจะคดัเลือกบริษัท
รับประกันภัยต่อโดยกำรพิจำรณำจำก 

The Company’s core business is to provide reinsurance  
service to support life insurance business for more than 
20 years in aspect of risks transferred from life insurance 
companies who share its associated risk by reinsuring 
the sum assured that stated in the life insurance contract.    
The products that could be reinsured varied from ordinary  
life insurance, group insurance, credit and mortgage 
term insurance, personal accident, health and accidental  
riders etc.  However; the life insurance company will select  
a reinsurance service provider from the following condition;

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Business Structure

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  / BUSINESS STRUCTURE

ชื่อเสียง สถำนะทำงกำรเงิน และอันดับควำมน่ำเชื่อถือใน (Credit 
Rating) ระดับ A ขึ้นไป
ข้อได้เปรียบจำกเง่ือนไขกำรรับประกันชีวิตต่อ โดยสำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรตำมนโยบำยของบริษัทประกันชีวิตได้ เช่น 
กำรพิจำรณำรบัประกันภยั รปูแบบสัญญำประกันภยัต่อ อัตรำเบีย้
ประกันภัยต่อ รวมถึงค่ำบ�ำเหน็จ (Commission) เป็นต้น
ปัจจัยด้ำนบริกำรต่ำงๆ ท่ีสนับสนุนในกำรด�ำเนินงำน เช่น ให้ 
ค�ำปรึกษำด้ำนผลิตภณัฑ์ ด้ำนกำรพิจำรณำรบัประกนัภยั เป็นต้น
ควำมพึงพอใจและควำมสะดวกรวดเร็วที่ได้รับจำกกำรให้บริกำร

•

•

•

•

Reputation, financial strength and credit rating of “A” or 
higher.
Reinsurance terms and conditions advantages that  
meet the life insurance companies’ requirements such  
as underwriting guideline, reinsurance agreement,  
reinsurance pricing and commission etc.
Variety of services that support the business operations  
such as product development and underwriting  
consultation.
Deliver high standard and timely services that respond to 
their satisfaction.

•

•

•

•

การประกันชีว�ต
Life Insurance

เบี้ยประกันภัย
Premiun

ความคุ�มครองชีว�ต
Life Coverage

การประกันชีว�ตต�อ
Life Reinsurance

ผู�เอาประกันภัย
(Insured)

ผู�รับประกันภัย หร�อ
บร�ษัทประกันชีว�ต (Insurer)

ผู�รับประกันภัยต�อ หร�อ
บร�ษัทประกันภัยต�อ (Reinsurer)

เบี้ยประกันภัยต�อ
Reinsurance Premiun

ร�วมรับความเสี่ยงจากส�วนประกันภัยต�อ
Reinsurance Coverage
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่ง

เป็นกำรรับประกันภัยต่อจำกบริษัทประกันชีวิต โดยท่ีบริษัท

ตลำดรับประกันภัยต่อเป็นตลำดเปิดท่ีบริษัทรับประกันภัยต่อ

บริษัทมีโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต

บริษัทพัฒนำธุรกิจกำรรับประกันชีวิตต่อประเภทด้ังเดิม และ

ออกได้เป็น 2 ประเภทตำมนโยบำยทำงกำรตลำด ดังนี้

ประกันชีวิตจัดกำรทุกอย่ำงด้วยตัวเอง ต้ังแต่พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ท�ำกำรตลำด และน�ำเสนอขำยผลิตภณัฑ์ บริษัทประกันชวีิตจะกระจำย
ควำมเส่ียงด้ำนทุนประกันให้กับบริษัทประกันภัยต่อท้ังในและต่ำง 
ประเทศหลำยๆ รำย โดยท่ีบริษทัประกนัภยัต่อแต่ละรำยไม่ต้องเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรสร้ำงและพฒันำผลิตภณัฑ์กบับริษัทประกันชวีิต หรือ
ที่เรียกว่ำ Passive Reinsurance

จำกต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำมำได้ตลอด บริษัทจึงเพิ่มบทบำทในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรท�ำธุรกิจแบบแสวงหำโอกำสทำงกำรตลำด
ใหม่ (Active Reinsurer) โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม
ร่วมกับบรษิัทประกันชีวิต ต้ังแต่กำรพัฒนำและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ท่ีเป็นควำมต้องกำรของตลำด จัดท�ำแผนกำรตลำด และหำ
ช่องทำงกำรตลำด ท�ำให้บริษัทสำมำรถก�ำหนดรูปแบบกรมธรรม์
และอัตรำเบ้ียประกนัภยัทีเ่หมำะสม ซึง่กำรประกันชวีิตต่อประเภทร่วม
กันพัฒนำนี้ บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำรรับประกันภัยต่อเป็นสัดส่วน 
(Quota Share) ในอัตรำส่วนท่ีสูงกว่ำอัตรำส่วนกำรรับประกันภัย
ต่อประเภทดั้งเดิม 

อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคิดค้น พัฒนำผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำร
ขำยท่ีตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้เอำประกัน
ภัยเป็นหลัก อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ 
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพโดยกำรจัดท�ำผลิตภัณฑ์ที่มี
จุดเด่นแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มช่วงอำยุผู้เอำประกันภัย 

รักษำอตัรำกำรเจริญเติบโต ด้วยกำรให้บริกำรเสริมด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 
บริกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและร่วมวำงแนวทำงพิจำรณำ
กำรรบัประกันชวีิตเพิ่มเติม บริกำรพิจำรณำรบัประกันภยั และบริกำร
ส่งเสริมควำมรู้ทำงเทคนิคต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต

Characteristics of Reinsurance Business are divided into 2 
types following Marketing Policy.

Conventional reinsurance is the reinsurance service that all 
arrangements are made by life insurance companies, ranging 
from product development, marketing and sales of products.  
Risks associated with the sum insured are transferred to 
several reinsurers at home and overseas.

Since domestic reinsurance market is an open market where 
international reinsurers can enter at any time; the Company 
therefore has proactively served as an active reinsurer by 
participating in all activities with life insurance companies, 
ranging from new product development and launches to 
respond the market demand, set up marketing activities as 
well as explore new distribution channels.  By doing so, the 
Company can design appropriate policies and determine 
suitable pricing as well as achieving a higher underwriting 
quota sharing ratios than conventional reinsurance.

The Company has continuously implemented several 
joint development projects by focusing on offering and  
developing products through various channels that respond 
to the end-user needs such as developing products for 
senior age, health products that suits for each different 
customer age. 

The Company has developed the conventional reinsurance 
business and maintained its growth by rendering services  
in product advice, joint set up additional underwriting  
guidelines, and the provision of underwriting services as 
well as any other technical knowledge in relation with life 
insurance business. 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Business Structure

การประกันชีวิตต่อประเภทดั้งเดิม

การประกันชีวิตต่อประเภทร่วมกันพัฒนา

Conventional Reinsurance

Non-Conventional Reinsurance

1.

2.

1.

2.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Business Structure

โครงสร้างรายได้
Revenue Structure

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรำยได ้
Net earned premium

กำรประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม 
Conventional Reinsurance

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ
Net investment income

รำยได้อื่น 
Other income

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 
Commission and brokerage income

รวม 
Total

กำรประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนำ 
Non-conventional Reinsurance

1,202.8

31.4

5.5

2.4

2,331.0

1,088.4

1,261.5

100.1

5.6

1.7

2,388.9

1,020.0

1,306.8

74.1

1.8

2.9

2,426.3

1,040.7

51.6

1.4

0.2

0.1

100.0

46.7

52.8

4.2

0.2

0.1

100.0

42.7

53.9

3.0

0.1

0.1

100.0

42.9

•

•

รำยได้ 
Revenues

2563 
2020

2562
2019

2561
2018

ล้ำนบำท
Baht Million

ล้ำนบำท
Baht Million

ล้ำนบำท
Baht Million

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent
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ภาวะเศรษฐกิจ Economic Condition

ในปี 2563 ภำวะเศรษฐกิจไทยหดตัวอย่ำงรุนแรงเช่นเดียว
กับเศรษฐกิจโลกท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 
โดยตลอดปีที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ออกมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท้ังกำรใช้มำตรกำร ล็อกดำวน์ และกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และอุปสงค์
ภำยในประเทศหดตัวลงอย่ำงมำก โดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว และ
ภำคกำรส่งออกท่ีอ่อนตัวลงตำมอุปสงค์ของประเทศคู่ค้ำท่ีอ่อนแอ
และค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำ ในขณะเดียวกันกำรบริโภคก็มีแนวโน้มชะลอ
ตัวลงอย่ำงรุนแรง ตำมอัตรำกำรว่ำงงำนท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยได้ประมำณกำรเติบโตเศรษฐกิจในปี 2563 หดตัว
สูงถึงร้อยละ 6.6 ซึ่งตลอดปีท่ีผ่ำนมำภำครัฐได้ออกมำตรกำรกำร
ควบคมุกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนือ่ง และออกมำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ 
ผ่ำนกำรอัดฉีดเม็ดเงินแก่ประชำชนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจำก
น้ันธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี ได้
รับผลกระทบ ท้ังมำตรกำรลดภำระกำรช�ำระหน้ี และกำรช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรจัดสรรสินเชื่อ Soft Loan รวมถึงกำรลด
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยถึง 3 ครั้ง มำอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นระดับต�่ำ
สุดในประวัติกำรณ์

In 2020, the COVID-19 outbreak have significantly  
deteriorated developing Thailand economy and global  
recession. The government has continuously released  
epidemic control measures which are lock-down measures 
and social distancing. The long period of control measure 
significantly resulted to decrease in demand significantly 
and cause the impact to overall commercial and business 
activities. The tourism sector and the export sector face 
the impact of lock-down of international travelling and  
transportation and the appreciation of the baht. The  
unemployment rate also increase from the downsizing and  
lay-off policy of companies who are impacted from 
COVID-19 situation. The Bank of Thailand projected the 
declined in economic growth about 6.6 percent. There are 
several economic stimulus campaigns. The Bank of Thailand 
has issued measures to help the affected debtors which are 
the measures to reduce the debt repayment burden, granting 
soft loans to support the business, and change the interest 
rate to 0.5 percent which is  lowest. 

ภาวะตลาดและการแข่งขัน / Market Situation and Competition
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แต่อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยท่ีส่งเสริมกำรเติบโตของเบ้ียธุรกิจก็มี
เช่นกัน จำกกำรสนับสนุนของส�ำนักงำน คปภ. ท่ีประกำศกำรขำย
ประกันเฉพำะกิจ Digital Face to Face หรือกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ผ่ำนระบบดิจิตอล เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในกำรซื้อ
ประกันชีวิตได้อย่ำงคล่องตัวและปลอดภัยในช่วงสถำนกำรณ์โรค
โควิด 19 ซึ่งปัจจุบันส�ำนักงำน คปภ. อนุมัติให้ใช้วิธีกำรขำยน้ีเป็น
อย่ำงถำวร อีกทั้งกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเรื่องมำตรกำร
ทำงภำษีท่ีให้สิทธิลดหย่อนภำษีเงินได้ส่วนบุคคลจำกค่ำเบ้ียประกัน
สุขภำพจำกเดมิ 15,000 บำทเพิ่มเป็น 25,000 บำท นอกจำกน้ีในภำค
ธุรกิจเองบริษัทต่ำงๆ ก็ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรขำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันควบคูกั่บกำรพฒันำผลิตภณัฑ์และเพิ่มโอกำสใน
ช่องทำงกำรขำยใหม่ ๆ พร้อมท้ังน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำพัฒนำบริกำร
และปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้สอดคล้องกับ Digital economy 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ท�ำให้ผลงำนเบ้ียประกันชีวิตรับ
รวมของธุรกิจอยู่ที่   600,013 ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบ
กับเบ้ียประกันชีวิตรับรวมของปีที่ผ่ำนมำโดยท่ีจ�ำนวนกรมธรรม์
ชีวิตที่มีผลบังคับใช้ ณ ส้ินปี 2563 มีจ�ำนวนประมำณ 28.6 ล้ำน
กรมธรรม์ ซึง่เป็นกรมธรรม์ประกันชวีิตรำยใหม่เฉพำะปีน้ี จ�ำนวน 4.1 
ล้ำนกรมธรรม์ และเมื่อพิจำรณำอัตรำเบี้ยประกันสุทธิต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) จะพบว่ำมีระดับท่ีเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ีร้อยละ 
3.82 ซึ่งสำมำรถอธิบำยควำมได้ว่ำ คนไทยมีอัตรำส่วนกำรจ่ำยเบี้ย
ประกันชีวิตเพียง 3.82% ของรำยได้เท่ำนั้น ยังมีโอกำสในกำรเติบโต
อีกมำกเม่ือเทียบกับประเทศท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรประกันชีวิต  
ที่มีอัตรำส่วนมำกถึง 10% ของรำยได้

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยต่อ
ด้านประกันชีวิต ปี 2563

Life Insurance and Reinsurance Market Situation 
in 2020

ธรุกจิประกันชวีิต ในปี 2563 ถอืว่ำเป็นอีกปีหน่ึงท่ีท้ำทำยควำม
สำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรเติบโตของบริษัทประกันภัย ใน
อุตสำหกรรมโดยภำพรวม จำกผลของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 
19  ภำครฐัในหลำยประเทศต้องใช้มำตรกำรล็อกดำวน์ครัง้ใหญ่ เพื่อ
จ�ำกัดกำรแพร่ระบำด ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตของผู้คนและท�ำให้
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจและแรงงำนที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งปัญหำด้ำน
กำรจ้ำงงำนและรำยได้ภำคครัวเรือนท่ีลดลง ประกอบกับหน้ีครัว
เรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลท�ำให้ก�ำลังซ้ือของผู้บริโภคลดลงอย่ำง
รุนแรง กระทบให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภำวะชะลอตัว รวมถึงกำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distance) ท�ำให้ช่องทำงตัวแทนซึ่งเป็น
ช่องทำงกำรขำยหลักไม่สำมำรถน�ำเสนอขำยแบบเข้ำพบผู้บริโภค
ด้วยตนเองได้  (Face to Face)  ซึ่งมีผลต่ออัตรำกำรเติบโตของเบี้ย 
ประกันภัย อีกท้ังธุรกิจต้องเผชิญกับภำวะควำมกดดันจำกเรื่อง
มำตรฐำนรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน IFRS 17 พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกำรเผชิญกับอัตรำควำม 
เสียหำยจำกคนกลำงและกำรฉ้อฉลประกันภัย (Fraud & Abuse) 

In 2020, it was a tremendously challenging year for life  
insurance business while facing the COVID-19 outbreak. The 
lock-down measure of government sector in many countries 
has impacted to people’s lives and the business activities. 
The increase of unemployment rate resulted the declining 
household income and increase household debt at the same 
time. These results leads to decline in consumer purchasing  
power. The social distancing measure effect on sales  
activities thru agency channel, agents are unable to make 
sale contact as face to face with consumers. Nevertheless 
there are several regulations announced by the Office of 
Insurance Commission (OIC) such as the IFRS17, Personal 
Data Protection Act (PDPA) and Insurance fraud (Fraud 
& Abuse)by intermediary party which so on influence the  
adaptation of business direction of life insurance companies. 
Despite that, OIC announced new regulations for agency 
channel about rules for electronic, digital face to face offering 
that sellers can offer using their voice or sound and picture 
In which it is treated as a customer meeting for agents, 
brokers and banks. This method could support the selling 
process during social distancing for insurance companies 
and reinsurance companies. The government sector’s  
stimulus measures for personal income tax deduction 
for life and health insurance premiums. At the same time,  
companies in the business sector had fine-tuned their selling 
policy to fit with the prevailing circumstances, while also  
implementing product development, increasing opportunities  
through new sales channels, and employing technology for 
service development and business process improvement  
to align with the digital economy and reach all target 
groups. As a result, total life insurance premiums written at  
approximately THB 600,013 million which deceasing by 1.7 
percent, and the number of in-force life insurance policies 
at the end of 2020 forecasted about 28.6 million policies, of 
which 4.1 million were expected to be new policies taken 
out during the year. The ratio of life insurance spending to 
GDP slightly higher at 3.82 percent, suggesting that Thai 
people spent only 3.82 percent of their revenues on insurance  
premium and that there is still room for life insurance growth 
in Thailand when compared with 10 percent spent by people 
in other countries that are more educated in life insurance.

กรมธรรม�ประกันชีว�ตที่มีผลบังคับ ณ สิ�นป�
Number of policies in force in Thailand

อัตราส�วนช�องทางการขายประกันชีว�ต
Direct Premiums, Distribution Channels 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
Profit (Loss) from Operation in Thailand

Number of new policies in Thailand
กรมธรรม�ประกันชีว�ตรายใหม�

เบี้ยประกันภัยรับ และอัตราการเติบโต
Gross Written Premiums

Gross Written Premium per GDP in Thailand
เบี้ยประกันภัยรับต�อผลิตภัณฑ�มวลรวม

2559 2560 2561 2562 2563F

28.6

3.9
3.7

3.6

4.1
4.126.6

600,013

568,002

5.8%

600,303

627,606
610,558

3.90 3.88 3.85

3.62

3.82

26.3
26.2

24.6
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2559 2560 2561 2562 2563F
2016 2017 2018 2019 2020F
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หน�วย: ล�านกรมธรรม�
Unit : Milion Policies

หน�วย: ล�านกรมธรรม�
Unit : Milion Policies

หน�วย: ล�านบาท
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560,000

580,000

600,000

620,000

640,000
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หน�วย: ร�อยละ
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ตัวแทน
Agent
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Bancassurance
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อื่นๆ
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เบี้ยประกันภัยรับ
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%เติบโต
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4.5%
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ข้อมูลสถิติธุรกิจประกันชีวิต ปี 2559 – 2563F 
Life insurance business statistics data for 2016 – 2020F

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย/สมำคมประกันชีวิตไทย และกำรประมำณกำรของบริษัท
Source: Office of Insurance Commission/The Thai Life Assurance Association and the Company’s forecasts

กรมธรรม�ประกันชีว�ตที่มีผลบังคับ ณ สิ�นป�
Number of policies in force in Thailand

อัตราส�วนช�องทางการขายประกันชีว�ต
Direct Premiums, Distribution Channels 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
Profit (Loss) from Operation in Thailand

Number of new policies in Thailand
กรมธรรม�ประกันชีว�ตรายใหม�
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ด้ำนธุรกิจประกันภัยต่อ ในปีน้ีประมำณกำรจ�ำนวนเบ้ีย
เอำประกันภัยต่อสุทธิ 17,510 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเติบโตร้อยละ  
18.2 ซึ่งเติบโตสวนทำงกับเบ้ียประกันภัยของธุรกิจท่ีมีอัตรำติดลบ  
แต่ยังคงมีสัดส่วนของกำรเอำประกันภัยต่อใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ 
โดยเป็นเบีย้เอำประกันภยัต่อมำจำกสนิค้ำในกลุ่มสุขภำพเป็นหลัก ถงึ
แม้สัดส่วนกำรเอำประกันภัยต่อน้ีจะอยู่ในระดับท่ีไม่สูงเท่ำใดนัก เม่ือ
เทียบกับประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศ แต่เนื่องจำกกำรเอำประกันภัย
ต่อเป็นกลยทุธ์ท่ีส�ำคญัส�ำหรบับริษัทประกันชวีิตในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงในด้ำนกำรรบัประกันภยั ดังน้ัน เม่ือธุรกจิประกันชวีติมีแนว
โน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ธุรกิจประกนัภยัต่อกน่็ำท่ีจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น
ตำมไปด้วย โดยในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563F เบี้ยเอำประกันภัย
ต่อมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 16.4

Net premiums for reinsurance in 2020 is forecasted at THB 
17,510 million at an annual growth rate of 18.2 percent, which 
was in adversely with the insurance premium growth although 
the ratio of reinsurance remained close to the preceding year. 
Most of the reinsurance premiums stemmed from the health 
insurance product group. Despite the marginal reinsurance 
ratio compared with the overseas experience, reinsurance 
is a key strategy adopted by life insurers in their insurance 
risk management and, as such, reinsurance premium growth 
usually mirrors growth in the direct insurance sector. Over 
the past 3 years (2018-2020F), reinsurance premiums have 
grown at an average annual rate of 16.4 percent.

ตารางเบี้ยประกันภัยต่อในประเทศไทยระหว่างปี 2561-2563F 
Reinsurance premiums during 2018 – 2020F
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ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย/สมำคมประกันชีวิตไทย และกำรประมำณกำรของบริษัท
Source: Office of Insurance Commission/The Thai Life Assurance Association and the Company’s forecasts
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เบี้ยเอำประกันภัยต่อ ปี 2559 - 2563F
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ผลงานของบริษัทไทยรีประกันชีวิต ปี 2563

ส�ำหรับบริษัทไทยรีประกันชีวิตในปีน้ี มีเบ้ียประกันภัยต่อ

จำกแนวโน้มของตลำดที่ตอบรับนโยบำยของภำครัฐเร่ืองกำร

จ�ำนวน 2,339 ล้ำนบำท ซึ่งเทียบเท่ำกับปีก่อนหน้ำ ซึ่งสอดคล้อง 
ไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเติบโตของเบ้ียธุรกิจประกันชีวิตท่ี ไม่
เติบโต โดยมีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ท่ีร้อยละ 13.4 โดยแบ่งเป็น เบ้ีย
ประกันภัยต่อจำกกลุ่มประกันสุขภำพและประกันกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรตลำด จ�ำนวน 1,129 ล้ำนบำท ท่ีอัตรำร้อยละ 
48.3 มีอัตรำเติบโตจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 7.3 ซึ่งสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรตลำด ตำมมำด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัย
รำยสำมัญที่ร้อยละ 22.2 เป็นเบ้ียประกันภัยต่อจ�ำนวน 520 ล้ำน
บำท ผลิตภัณฑ์ประเภทประกันสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อำศัยมีอัตรำส่วนท่ี 
ร้อยละ 21.8 เป็นเบ้ียประกันภัยต่อจ�ำนวน  510 ล้ำนบำท และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นเบ้ียประกันภัยต่อจ�ำนวน  
180 ล้ำนบำทที่อัตรำส่วนร้อยละ 7.7 

ลดหย่อนภำษีเงินได้บคุคลธรรมดำจำกค่ำเบ้ียประกันสุขภำพ และกำร
หันมำใส่ใจสุขภำพของประชำชน โดยบริษัทยังคงมีนโยบำยทำงกำร
ตลำดท่ีมุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ ท่ีสร้ำงโอกำสทำง
ธุรกิจ (Value Added Service) และร่วมเป็นคู่ค้ำกับบริษัทประกัน
ชีวิตทุกบริษัท เสมือนหน่ึงเป็นพันธมิตรที่ด�ำเนินธุรกิจไปด้วยกัน   
ซึ่งช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทจะติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้ำ
ของบริษัทคือบริษัทประกันชีวิตท่ีประกอบธุรกิจในประเทศท้ัง 22 
บริษัท โดยจะแสวงหำทำงกำรร่วมพัฒนำและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ผ่ำนส่ือต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ และท�ำกำรขำยผ่ำน
โทรศัพท์ ตัวแทน และสถำบันกำรเงิน  ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในแนวโน้ม
ของตลำด ตัวอย่ำงเช่น ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ ผลิตภัณฑ ์
ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภำพ (Accident & Health  
insurance)  โดยเน้นน�ำเสนอโครงกำรเต็มรูปแบบ กำรวิเครำะห์
ก�ำไรขำดทุนของโครงกำร กำรคิดผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่ม
เป้ำหมำย กำรน�ำเสนอกลุ่มทดลอง รวมถึงดูแลและก�ำหนดข้ันตอน
กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ ได้เป้ำหมำยท่ีก�ำหนด นอกจำกน้ีใน
แต่ละสัญญำท่ีได้ร่วมรับประกันชีวิตต่อกับคู่ค้ำ บริษัทจะร่วมดูแล
บริหำรผลกำรรับประกันชีวิตให้มีก�ำไรและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มุ่งเน้นกำรควบคุมอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss 
Ratio) ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสม ด้วยกำรสนับสนุนให้ควำมรู้ด้ำน
เทคนิค แนวทำงกำรพิจำรณำรบัประกนัและพิจำรณำสินไหมกับลูกค้ำ

In 2020, THREL’s reinsurance gross written premiums (GWP) 
totaled THB 2,339 million which close to last year, which 
was in line with growth in the industry’s life insurance that 
remains no growth, and a market share of 13.4 percent. The  
Company’s GWP were mainly contributed by the health 
insurance product either in individual insurance and group 
insurance, which was in line with the market trend could 
generate premiums of THB 1,129 million, soaring by 48.3 
percent, up by 7.3 percent. Followed by the ordinary life 
insurance at 22.2 percent of portfolio with premiums of THB 
520 million, and commercial and housing credit insurance 
shared 21.8 percent with premiums of THB 510 million. Lastly 
personal accident insurance generated premiums of THB 
180 million shared 7.7 percent. 

Spurred by positive market response to the government’s 
policy on tax allowance for health insurance premiums and 
the public’s greater health consciousness, the Company still 
focused its marketing policy on development of products  
and value-added services and creation of business  
partnership with all insurers to conduct business together.  
As its distribution channel, the Company transacted  
business directly with all 22 domestic life insurance  
companies in Thailand so as to develop and launch products 
through all types of media such as television, radio, on-line 
media, telemarketing, agents, and financial institutions.  
Successful products include Insurance Products for Seniors 
and Accident & Health Insurance plans aimed at specific 
target markets. The Company’s reinsurance contracts signed 
with insurance companies allow for an active role to be taken 
to jointly manage underwriting and monitor claims to strive 
for good underwriting results. The Company also supports 
the technical considerations that accompany the acceptance 
and payment of claims.

Thaire Life Assurance Company’s competition in 
2020
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อีกท้ังบริษัทยังคงรักษำควำมแข็งแกร่งของกิจกำรสร้ำงควำม
เชื่อม่ันและควำมไว้วำงใจกับคู่ค้ำในด้ำนควำมม่ันคงด้ำน กำรเงิน
ด้วยกำรท่ีบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและเกณฑ์กำรก�ำกับดแูลของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธรุกิจประกนั
ภยั (คปภ.) เช่นเดยีวกันกับบริษทัประกนัชวีิตอ่ืนๆ ท�ำให้กำรพิจำรณำ
ควำมมัน่คงของบริษัทเป็นมำตรฐำนเดยีวกัน บริษัทมีควำมม่ันคงของ
เงินกองทนุท่ีแขง็แกร่ง โดยมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทนุ 
(CAR or Capital Adequacy Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ก่อนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญช ีอยู่ท่ีร้อยละ 407 ซ่ึงเกินกว่ำร้อย
ละ 300 ดังนั้น บริษัทคู่ค้ำที่ส่งประกันภัยต่อให้บริษัทจะถูกก�ำหนดค่ำ
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติจำกกำรประกนัภยัต่อ (Credit Risk Charge) 
ระดับท่ีต�่ำสุดคือ ร้อยละ 1.6 เท่ำน้ัน เทียบเท่ำกับกำรท�ำประกันภัย
ต่อไปยังบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศท่ีมีอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
(International Credit Rating) ในระดับ AAA ส่งผลให้บริษัทประกัน
ชีวิตต้องด�ำรงเงินกองทุน ไว้เพ่ือรองรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจำก
กำรประกันภัยต่ออยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้ต้นทุนของกำรใช้เงินกองทุนใน
กำรท�ำธุรกิจต�่ำลงไปด้วยและในปี 2563 บริษัทได้รับกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือด้ำนกำรเงิน (International Credit Rating) จำก 
AM Best ในระดับ financial strength rating of A- (Excellent) ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่มีควำมมั่นคงดี ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

Compliance with all the regulatory requirements and high 
standards of corporate governance have built up a level 
of trust with customers that strengthens its ability to be a  
leading player in the life insurance market. The Company’s 
CAR at the pre audit CAR at the end of 2020 was approximate 
407 percent, considerable, exceeding 300 percent. The credit 
risk that life insurers carry in their CAR calculations is at the 
lowest possible level when reinsuring to THREL, equivalent to 
a AAA rating for a foreign reinsurer and in 2020, the Company 
obtained a financial strength rating of A- (Excellent) Stable, 
from AM Best.

แนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2564 Life Insurance Business Trend in 2021

คำดว่ำธุรกิจประกันชีวิต ทรงตัวจำกปีก่อน จำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิ Life insurance business will likely continue to stable from the 
previous year based on the following factors:

ควำมตระหนักรู ้ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำร
เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และผลกระทบด้ำนสุขภำพท่ีเกิดจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ซึ่งแนวโน้ม
ดังกล่ำวเป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้ำน
กำรสร้ำงหลักประกันคุ้มครองสุขภำพ/สวัสดิกำรค่ำรักษำ
พยำบำล

ควำมผันผวนทำงด้ำนผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่งปัจจุบัน
มีอัตรำต�่ำที่สุดในประวัติกำรณ์ อยู่ที่ร้อยละ 0.5 และมีแนวโน้ม
ท่ีเกิดจุดต�่ำสุดใหม่ได้อีก (New low-Yield) ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจประกันชีวิตในทุกมิติ ซึ่งผู้บริโภคแสวงหำผลตอบแทน
ท่ีสูงเหมือนในอดีต ในขณะที่เป็นควำมยำกล�ำบำกของบริษัท
ประกันชีวิตท่ีจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนผล
ตอบแทนที่สูงได้

กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดกำร
พฒันำระบบกำรขำยและกำรตลำด เพื่อตอบสนองกำรใช้ชวีิต
ในปัจจุบันของประชำกรในยุคดจิิทัล เพิ่มควำมรวดเรว็ สะดวก
สบำย ในกำรให้บริกำรในทุกๆ ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยประกันชวีิต 

The global trend of aging society and the health  
impact from the epidemic of COVID-19 will increase the  
opportunity of life insurance products that cover  
financial planning and health protection/medical  
expenses. 

The volatility of investment yield which currently equal 
to 0.5 percent and trends to new low yield. Consumer 
tremendously seeks for higher yield like the past while 
life insurance companies are facing the challenge of 
mismatching of financial instruments and guarantee 
return of insurance product.

The disruption of technology leads to the change 
of selling and marketing approach to digital/ online  
marketing which company will adapt to match with 
lifestyle in the digital era and provide quick and easy 
services through all distribution channels for life  
insurance.
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
Market Situation and Competition

แต่อย่ำงไรก็ตำม ปี 2564 ก็ยังมีปัจจัยที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ

จำกแนวโน้มและปัจจัยท่ีท้ำทำยกำรด�ำเนินธุรกิจประกันภัย

ในกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่เช่นกัน อำทิ กำรระบำดของโรคโควิด 19  
รอบใหม่ กำรแข่งขันท่ีรุนแรงของประกันสุขภำพ ท่ีมีควำมเส่ียงใน
กำรขำดทุน กำรเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำตรฐำนสำกลท่ีก�ำลังจะเข้ำมำบังคับใช้ IFRS17 และกำรเข้ำสู่
โลกดิจิตอลท่ีเพิ่มโอกำสในกำรน�ำคู ่แข่งจำกธุรกิจอ่ืนๆ เข้ำมำสู่
ธุรกิจประกันมำกขึ้น รวมถึงกำรปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ให้ทันท่วงที

บริษัทมีควำมมุ ่งมั่น ท่ีจะด�ำ เ นินกลยุทธ ์ เ พ่ือตอบรับต ่อกำร
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้น รวมถงึแสวงหำโอกำสในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
และบริกำร ตลำดใหม่ และพันธมิตรใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแบบ 
ก้ำวกระโดด และสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป

In 2021, new wave of COVID-19 and tough competition in 
health insurance are still the challenge for insurance industry 
which is exposed to potential increase of loss. Moreover, the 
change of International Financial Report Standards (IFRS17) 
and the entrance into the digital world will induce reduction 
of competitiveness of each players, greater number of  
competitors to switch away from other businesses to the 
insurance industry, and a timely adjustment to modern 
technology.

In view of the challenges discussed above, the company 
seek for new business opportunities by explore more in  
product innovation, services fulfillment, new markets and  
new partners in order to build exponential growth and  
sustainable growth in the long term.

มุ ่งคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลและสังคมผู้สูงอำยุ ด้วย
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ครอบคลุมควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำง
กันตำมกลุ่มอำยุของผู้เอำประกันภัย และมองหำช่องทำงกำร
จัดจ�ำหน่ำยในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ ช่องทำงออนไลน์  นอกจำก
น้ีบริษัทยังร่วมบริหำรผลกำรรับประกันให้มีก�ำไรในระยะยำว 
ด้วยกำรพฒันำเครื่องมือในกำรบริหำรจดักำรพอร์ต เพื่อช่วย
บริหำรด้ำนอตัรำค่ำสินไหมทดแทน และกำรบริหำรเงินกองทุน 

มุ่งขยำยตลำดใหม่ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ซึง่บริษัทได้เริ่มด�ำเนินกำรต้ังแต่ปี 2559 โดยบริษัทได้ร่วมลงทุน
ก่อต้ัง TKI Life Insurance Company Limited ที่ด�ำเนิน
ธุรกิจด้ำนประกันชีวิตทุกประเภทในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว  ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำได้เร่ิมสร้ำงรำยได้ และจำกกำร
ด�ำเนินตำมแผนในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้เริ่มเข้ำไปในตลำดใหม่
ประเทศเวียดนำม ประเทศกัมพูชำ บริษัทยงัคงจะพฒันำธุรกิจ
ในกลุม่ประเทศดงักล่ำวต่อและแสวงหำคูค้่ำในตลำดน้ีอย่ำงต่อ
เนื่องในปีหน้ำ 

มุ่งแสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรสร้ำงโทเทิลโซลูชั่นให้
กับธุรกิจประกันชีวิต โดยกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้กับบริษัทในด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรต่ำงๆ ปัจจุบันบริษัทได้เดินหน้ำแสวงหำ
พันธมิตรจำก กลุ่มบริษัทรับประกันภัยต่อ  กลุ่มบริษัทนำย
หน้ำ กลุ่มบริษัท Start up เพื่อพัฒนำ Digital Platform รวม
ถึงบริกำรทำงด้ำนสุขภำพท่ีตอบโจทย์วิถีกำรด�ำเนินชีวิตแบบ
ใหม่ยุค New Normal 

Company initiate/develop new products and services  
to response customer needs among digital environment  
and aging society which the product concepts include 
both financial planning and health protection/medical 
expenses and offering through new channels i.e. Online 
channel.  Nevertheless, the company also support the 
underwriting and claim consultant along with portfolio 
management by monitoring loss ratio and premium 
adequacy.

Company aim to expand to new market to Southeast 
Asia which in 2016, Company has joint venture in TKI 
Life Insurance Company Limited, established in Lao 
PDR to perform all types of life insurance business 
and company could earn income in 2020. Company  
continues to seek opportunities in Vietnam and  
Cambodia which our implementation still in progress 
and we expect to create premium income from these 
markets in 2021. 

Company explore potential strategic business  
partnerships to create life insurance business  
solutions as well as gain new idea and technical  
know-how for product development and service.  
At present, the company have initiative several 
deals with partnerships for example International  
reinsurance Company, International brokers and  
Start-up companies to total solution of new products, 
digital platform, and channel solutions. Those projects 
are continuing and expected the premium result in 
2021.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)36

การบริหารความเสี่ยงและการด�ารงเงินกองทุน
Risk Management and Capital Management

การบริหารความเสี่ยงและการด�ารงเงินกองทุน  /
Risk Management and Capital Management

บริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงเงินกองทุนให้อัตรำส่วนควำม

กำรด�ำรงเงินกองทุนตำมประเภทและขนำดควำมเส่ียง

ณ ส้ินปี 2562 ส�ำนักงำน คปภ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์กำรก�ำกับ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินกองทุนที่สำมำรถ

เพียงพอของเงินกองทุนไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 300 เพื่อเพิ่มควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขันจำกค่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อ
ในแบบจ�ำลองเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียงของส�ำนักงำน คปภ.  
ท่ีก�ำหนดให้บริษัทท่ีเอำประกันภยัต่อสำมำรถด�ำรงเงินกองทนุส�ำหรบั
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อได้ท่ีค่ำควำมเส่ียงต�่ำ
ท่ีสุดร้อยละ 1.6 ในกรณีที่เอำประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อใน
ประเทศท่ีมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทนุไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 
300 ซึ่งเทียบเท่ำกับผู้รับประกันภัยต่อในต่ำงประเทศที่มีอันดับควำม
ควำมน่ำเชื่อถือ (Credit rating) ของคู่สัญญำ AAA

(Risk-Based Capital) เป็นเครื่องมือหน่ึงในกำรก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของส�ำนักงำน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัท 
ประกันภัยมีควำมม่ันคงทำงกำรเงินและมีกำรบริหำรกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จำกกำรประกอบธุรกิจตำมลักษณะ ขนำด และ 
ควำมซับซ้อนที่แตกต่ำงกันของแต่ละบริษัท

ดูแลกำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียงระยะท่ี 2 ให้สำมำรถ
สะท้อนควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจตำม
ลักษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนท่ีแตกต่ำงกันของแต่ละบริษัทได้ดี 
ยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 
Adequacy Ratio : CAR) ดังนี้

น�ำมำใช้ ได้ท้ังหมด (Total Capital Available : TCA) 1,249.7  
ล้ำนบำทและมีเงินกองทุนท่ีต้องด�ำรงท้ังหมด (Total Capital  
Required : TCR) 306.8 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนควำม 
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ท่ีร้อยละ 407 และ ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน
ตำมกรอบกำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียงเป็นระยะ 
ท่ี 2 (RBC2) สูงกว่ำร้อยละ 350 ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบจำก 
ผู้สอบบัญชี

The company has policy to maintain Capital Adequacy Ratio 
(CAR) not lower than 300% to keep competitive advantage 
from reinsurance credit risk charge. OIC’ RBC framework 
has defined the lowest 1.6% reinsurance credit risk charge 
for domestic reinsurer who maintains Capital Adequacy 
Ratio: CAR not lower than 300%, which equal to AAA-rated 
off-shore reinsurer.

The Office of Insurance Commission (OIC) has implemented  
Risk Based Capital (RBC) regulations to ensure that the 
insurance company has sufficient capital to cover risks 
arising from the business which varied by character, size 
and complexity of the company. 

At the end of 2019, The Office of Insurance Commission 
(OIC) developed the capital regulation to Risk Based Capital 
phase 2 (RBC2). In order to better reflect risks of insurance 
company which vary between companies. The adequacy of 
capital measured by the Capital Adequacy Ratio (CAR) of 
Risk Based Capital 2 (RBC2), calculated as below;

As of 31 December 2019, the company has 1,249.7 MB of 
Total Capital Available: TCA and 306.8 MB of Total Capital 
Required: TCR which resulting in 407% of Capital Adequacy  
Ratio: CAR. As of 31 December 2020, the company still 
maintain Capital Adequacy Ratio (CAR) under Risk Based 
Capital phase 2 (RBC2) higher than 350%, under auditing 
from external auditor.

ความสามารถในการด�ารงเงินกองทุน

การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 

Capital policy 

Risk Based Capital phase 2: RBC2
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เงินกองทุนท่ีสำมำรถน�ำมำใช้ได้ท้ังหมด (Total Capital Available 
: TCA) หมำยถงึ มูลค่ำของผูถ้อืหุ้นท่ีปรบัปรงุให้เป็นมูลค่ำยุติธรรม
ตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน คปภ.
 เงินกองทุนที่ต้องด�ำรงทั้งหมด (Total Capital Required : TCR) 
หมำยถึง จ�ำนวนเงินกองทุนท่ีบริษัทควรจะด�ำรงไว้เพื่อรองรับ
ควำมเสีย่งท่ีเกิดขึ้นจำกกำรประกอบธุรกิจ ค�ำนวณจำกสนิทรพัย์
และหน้ีสินของบริษัทผ่ำนแบบจ�ำลองของควำมเส่ียง 6 ประเภท
หลัก ได้แก่

•

 
•

Total Capital Available (TCA) represents the fair value 
adjusted of shareholders’ equity corresponding to the 
OIC’s requirements.
Total Capital Required (TCR) represents the amount 
of capital required in order to cover risks arising from  
business activities, consisting of 6 key risks;

•

•

ควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัว 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเวนคืนกรมธรรม์

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 

Insurance risk

Concentration risk

Market risk

Surrender risk

Credit risk

Operational risk

1.

4.
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ส�ำนักงำน คปภ. ก�ำหนดให้บริษัทประกันชีวิตต้องด�ำรงอัตรำ
ส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต�่ำกวำ่ร้อยละ 120 ต้ังแต่วันท่ี 
31 ธันวำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2564 และไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 140 
ต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป  ซ่ึงบริษัทยังรักษำนโยบำย
กำรด�ำรงเงินกองทุนให้อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต�ำ่
กว่ำร้อยละ 300 ไว้ตำมเดมิเพื่อเพิ่มควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันจำก 
ค่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจำกกำรประกันภัยต่อ ท่ีก�ำหนดให้บริษัท
ท่ีเอำประกันภัยต่อสำมำรถด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับควำมเส่ียงด้ำน
เครดิตจำกกำรประกันภัยต่อได้ท่ีค่ำควำมเส่ียงต�่ำท่ีสุดร้อยละ 1.6  
ในกรณีท่ีเอำประกันภัยต่อกับผู ้รับประกันภัยต่อในประเทศท่ีมี
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 300  
ซึ่งเทียบเท่ำกับผู้รับประกันภัยต่อในต่ำงประเทศท่ีมีอันดับควำม 
น่ำเชื่อถือ (Credit rating) ของคู่สัญญำ AAA

The OIC required the insurance company to maintain CAR not 
lower than and 140%. The Company has policy to maintain  
CAR above 300% to keep competitive advantage from 
reinsurance credit risk charge as RBC model required the 
insurance company to hold the capital to cover reinsurance 
credit risk. Considering to this requirement, if the insurance 
company make outward reinsurance to domestic reinsurer 
who has CAR not lower than 300%, the insurance company 
will be allowed to hold the capital at the lowest level of risk 
charge 1.6%, equal to making outward reinsurance with the 
AAA-rated off-shore reinsurer.

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน 
Capital Adequacy Ratio : CAR

เงินกองทุนที่สำมำรถน�ำมำใช้ ได้ทั้งหมด 
Total Capital Available : TCA

เงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทต้องด�ำรงไว ้
Total Capital Required : TCR

=
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ในกำรด�ำเนินธุรกิจน้ันบริษัทต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์ค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ  
Reinsurance Credit Risk Charge

ปัจจัยความเสี่ยง Risk factors

ท้ังปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองค์กรท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงได้พัฒนำกรอบกำรบริหำรควำม
เส่ียงขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ำหมำยทั้งในระยะส้ันและระยะยำว รวมถึงยังสำมำรถรักษำควำม
ม่ันคงทำงกำรเงิน ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ ควำมได้เปรยีบทำงกำร
แข่งขัน และควำมย่ังยืน กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทถูก
พฒันำขึ้นจำกมำตรฐำนกำรก�ำกับดแูลธุรกิจประกันภยั (Insurance 
Core Principles: ICP) ของสมำคมผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
นำนำชำติ (International Association of Insurance Supervisors: 
IAIS)  และสอดคล้องกับมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
ส�ำนักงำน คปภ.

ที่มำ : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและกำรส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
Source : Office of Insurance Commission

In conducting business, the company has to face changes 
of both internal and external factors that may affect its 
business. Hence, the Company develops risk management  
framework to help accomplish its vision, mission, long-term and  
short-term goals as well as maintain its financial stability,  
reputation, image, competitive advantage and sustainability. 
This framework is developed from Insurance Core Principles 
(ICP) of the International Association of Insurance Supervisors  
(IAIS) and corresponds to risk management standards of 
OIC’s.

บริษัทประกันภัยต่อ
Counter party

ระดับควำมเสี่ยง 
Risk Grade

ค่ำควำมเสี่ยง (ร้อยละ) 
Risk Charge %ต่ำงประเทศ (Credit Rating) 

Off-Shore (Credit Rating)ในประเทศ (CAR) 
Domestic (% CAR)

S&P Moody’s Fitch A.M. Best

1

 
2

 
4

 
6

3

5

 
7

≥ 300

≥ 200
   and
< 300

 
< 150

≥ 150
   and
< 200

AAA

AA+
AA 
AA-

BBB+
BBB
BBB-

BBB+
BBB
BBB-

A+
A
A-

B+
B
B-

B+
B
B-

BB+
BB
BB-

CCC+ 
หรือต�่ำกว่ำ หรือ

ไม่มีกำร จัดอันดับ     
ควำมน่ำเชื่อถือ

CCC+ or Below

BB+
BB
BB-

AA+
AA 
AA-

A+
A
A-

Aaa

Aa1
Aa2
Aa3

Baa1
Baa2
Baa3

B1
B2
B3

A1
A2
A3

Ba1
Ba2
Ba3

Caa1 
หรือต�่ำกว่ำ หรือ

ไม่มีกำร จัดอันดับ     
ควำมน่ำเชื่อถือ 

Caa1 or Below

CCC+
หรือต�่ำกว่ำ หรือ

ไม่มีกำร จัดอันดับ          
ควำมน่ำเชื่อถือ

CCC+ or Below

C 
หรือต�่ำกว่ำ หรือ

ไม่มีกำร จัดอันดับ          
ควำมน่ำเชื่อถือ

C or Below

AAA A++

A+

B++
B+

C++
C+

A
A-

B
B-

1.6

 
2.8

 
8

25

4

15

 
48.5
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บริษัทได้ก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทมุ ่งเน้นกำรระบุ

เพื่อใช้ประกอบกำรก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด�ำเนินงำน และเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่

ควำมเส่ียงหลักที่จะมีผลกระทบต่อเงินกองทุน ควำมม่ันคงทำงกำร
เงิน และชื่อเสียงของบริษัท มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงของควำมเสี่ยง ก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงและเกณฑ ์
ท่ีเหมำะสม ก�ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือควบคุมควำม
เส่ียงหลักให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และประเมินประสิทธิผลของ
มำตรกำรเหล่ำน้ีอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้จำก
เหตุกำรณ์ควำมสูญเสียท่ีเกิดขึ้นและปรบัปรงุมำตรกำรบริหำรควำม
เส่ียงและดัชนีชี้วัดควำมเส่ียงให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยบริษัทมีกำรติดตำมดแูลควำมเส่ียง
หลักอย่ำงสม�ำ่เสมอและจดัให้มกีำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกไตรมำส

The Company determines Risk Appetite and applies in the 
formulation of strategy and operational policy as well as the 
establishment of enterprise risk management guidelines.  
The company risk appetites are;

In the process of risk management, key risks that may affect 
capital fund, financial stability and reputation of the Company  
are identified, assessed and analyzed their interrelation.  
In addition, the Company also sets key risk indicators,  
appropriate thresholds and risk measures to manage 
these risks to be within acceptance level; and continuously  
monitor the effectiveness of these measures. The Company 
also focus on learning from actual loss experience and then 
revises both risk measures and key risk indicators to cope 
with changing environment. Moreover, the company regularly 
monitors key risks and reports the results of risk management 
to both Enterprise Risk Management Committee and Board 
of Directors every quarter.

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนจะต้องไม่ต�่ำกว่ำ 
ร้อยละ 300 
โอกำสท่ีบริษัทขำดทุนสุทธิจะต้องน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ใน 
20 ปี และ
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรจะต้องไม่เกินระดับกลำง-ต�่ำ

The Capital Adequacy Ratio (CAR) must not lower 
than 300%
The chance of loss must lower than or equal 1 in  
20 years 
Operational risk level not lower than Middle-Low level

1.

2.

3.

1.

2.

3.

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
Risk Management Process

ตอบสนอง
Response

ติดตาม
Monitor

รายงาน
Report ระบุ

Identify

ประเมิน
Accessment
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

Strategic Risks

Business Risk

1.

2.

1.

2.

เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกท่ีกลยุทธ์ของบริษัทอำจไม่สอดคล้อง

เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกท่ีกลยุทธ์ของบริษัทอำจไม่สอดคล้อง

เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นดังกล่ำว บริษัทได้

กับควำมต้องกำรของตลำด และ/หรือควำมเส่ียงท่ีบริษัทสูญเสียควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน อันอำจเกิดจำกสำเหตุท่ีควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจำกคุณค่ำทำงธุรกิจเดิมที่บริษัทเคยมี ลูกค้ำ
ก�ำหนดทิศทำงแผนธุรกิจไปในแนวทำงที่บริษัทไม่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรได้ รวมถึงควำมเส่ียงท่ีลูกค้ำจะยกเลิกสัญญำหำก
บริษัทถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

กับควำมต้องกำรของตลำด และ/หรือควำมเส่ียงท่ีบริษัทสูญเสียควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน อันอำจเกิดจำกสำเหตุท่ีควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจำกคุณค่ำทำงธุรกิจเดิมที่บริษัทเคยมี ลูกค้ำ
ก�ำหนดทิศทำงแผนธุรกิจไปในแนวทำงที่บริษัทไม่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรได้ รวมถึงควำมเส่ียงท่ีลูกค้ำจะยกเลิกสัญญำหำก
บริษัทถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

จัดท�ำมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรจัดท�ำโครงกำร ceding 
company analysis และ market segmentation & product  
strategy  เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกลยุทธ์, วิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำแต่ละบริษทั และก�ำหนดแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ม่ันคงเงินกองทุนและส่ือสำรกับ rating agency ในเชิงรุกเพื่อให้  
เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษทัจะสำมำรถคงรกัษำ international credit rating 
ท่ีระดับ A- และอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมเกณฑ์
ของส�ำนักงำน คปภ. ที่ระดับมำกกว่ำ 300% และ 

The risk that the Company’s strategy inconsistence with 
the market demand or the risk that the company loses its 
competitiveness which arising from change in customer 
demands, so, the company cannot serve the demand.  
The strategic risks also including the risk the company is 
downgraded.

The risk that the Company’s strategy inconsistence with 
the market demand or the risk that the company loses its 
competitiveness which arising from change in customer 
demands, so, the company cannot serve the demand.  
The strategic risks also including the risk the company is 
downgraded.

In order to manage strategic risks the Company has initiated  
ceding company analysis and market segmentation &  
product strategy to get insight of customer needs. The 
company has also managed financial stability to maintain  
international credit rating at A- level and OIC. Capital  
adequacy ratio higher than 300%.

บริษัทได้ท�ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินแผนกลยทุธ์และกำรปฏบัิติงำนประจ�ำวนั เพือ่ก�ำหนดมำตรกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย หรือลด
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตในอยู่ในระดับควำมเส่ียงท่ีรับได้ 
หรือควบคุมได้ โดยในปี 2563 บริษัทมีกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงหลัก
เป็น 4 ด้ำนหลักคือ

The company has identified and assessed risks that may 
affect its strategic plans and operations and determined risk 
management measures to reduce impact and likelihood of 
risks. In the year 2020, the company has categorized risks 
into 4 groups as follows:

ความเสี่ยงหลัก Top Risk
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ควำมเส่ียงจำกควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้น
อย่ำงมำกจนท�ำให้ข้อมูลทำงสถิติ และ/หรือประสบกำรณ์
ในกำรก�ำหนดรำคำไม่เพียงพอ ซึง่อำจส่งผลให้ผลกำรรับ
ประกันไม่เป็นไปตำมข้อสมมติฐำนจนเกิดผลขำดทุนจำก
กำรขำย ดังนัน้บริษัทจึงมีมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงโดย
กำรจดัหำแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเพิ่มเติม รวมถงึก�ำหนดเกณฑ์
ให้รัดกุมมำกขึ้น แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่สำมำรถแข่งขันได้

ควำมเส่ียงจำกตลำดเงินและตลำดทุนที่ผันผวนอันจะมี
ผลกระทบต่อรำยได้จำกกำรลงทุนและเงินกองทุนของ
บริษัท โดยบริษัทมีกำรติดตำมข้อมูล เพ่ือให้สำมำรถ
ควบคุมและบริหำรจัดกำรผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น รวม
ท้ังมีกำรจัดท�ำ stress test ส�ำหรับสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
มีควำมผันผวนรุนแรงเพ่ือให้แน่ใจว่ำ กำรจัดแผนกำร 
ลงทุน (Portfolio allocation) เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ 
เงินกองทุนท่ีมีอยู ่ น้ันเพียงพอตำมระดับควำมเส่ียงท่ี
ยอมรับได้

The risk of insufficient statistical data and product  
experience for new product pricing which may 
cause calculated premium are not enough to 
incur claims and resulting in a loss. Therefore, 
the company manages the risk by providing  
additional sources of reference data and setting 
up conservative pricing criteria while maintaining 
competitiveness.

The risk from fluctuation of money market and 
capital markets that will affect the investment  
income and capital of the company. The company 
has followed up the news and economic situation in 
order to control and manage the potential impact. 
In addition, a stress test has been conducted in the 
scenario of severe fluctuations to ensure that asset 
allocation is appropriate and the available capital is 
adequate to meet the acceptable risk level.

Operational Risk3.

2.2

2.3

2.2

2.3

3.

เป็นควำมเส่ียงทั้งในส่วนของกระบวนกำรท�ำงำนหลัก ตั้งแต่
กำรจัดท�ำสัญญำประกันต่อ กำรพิจำรณำรับประกันภัย กำร
พิจำรณำจัดกำรค่ำสินไหมและกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ 
ตลอดจนควำมเส่ียงของระบบงำนสนับสนุน อำทิเช่น ควำมเส่ียง
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีจะถูกโจมตีจำกภำยนอก หรือเกิด
เหตุฉุกเฉินท่ีท�ำให้ระบบงำนหยุดชะงัก รวมถึงกำรบริหำรบุคคลกร
ให้มีประสิทธิภำพ ให้ม่ันใจว่ำพนักงำนทุกคนมีแนวทำงกำรท�ำงำน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และวำงแผลป้องกันกำรสูญเสีย
บุคคลกรในต�ำแหน่งส�ำคัญจนส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัท

The risks of core work processes, including product  
development, underwriting and claims management, 
and support systems, such as information technology  
systems, being interrupted. Including effective personnel  
management to ensure that all employees work in line with 
the company’s strategy.

ควำมเส่ียงจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปจำก
สมมติฐำนในกำรท�ำแผนธุรกิจ เช่น อัตรำกำรเติบโต 
GDP อัตรำเงินเฟ้อ นโยบำยภำครัฐที่มีผลต่อกำรตัดสิน
ใจในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซึ่งหำกปัจจัยต่ำงๆ 
ดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลง บริษัทจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำร
ในกำรปรับตัวเพื่อลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นต่อควำม
สำมำรถในกำรเติบโต เช่น ในช่วงปี 2563 เกิดวิกฤตวิด 
-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อควำมสำมำรถในกำร
ซื้อกรมธรรม์ประเภทประกันชีวิต ในทำงกลับกันก็มีควำม
ต้องกำรด้ำนผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพเพ่ิมอย่ำงชัดเจน  
ดังน้ันบริษัทจึงมีมำตรกำรปรับสัดส่วนกำรผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภำพมำกขึ้น

The risk that change of economic factors, such 
as GDP, inflation rate, insurance market premium 
growth rate,  Government policy, affect insurance 
products purchase power. The companies have 
planned strategic adaptability in response to any 
the potential changes. In the year 2020, COVID-19 
crisis had a revere impact on life insurance demand. 
On the other hand, the demand for health insurance 
increased sharply. Therefore, the company has 
shift portfolio mix into health insurance products.

2.1 2.1
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและการก�ากับดูแล
กิจการ

Legal and compliance Risk4. 4.

เป็นควำมเส่ียงท่ีกฎหมำย หรือแนวทำงกำรก�ำกับดูแลจำก

บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำม

หน่วยงำนก�ำกับต่ำงๆ เปล่ียนแปลงไปจำกเดิมจนมีผลต่อแนวทำง
กำรด�ำเนินธุรกิจท่ีต้องปรับเปล่ียนให้เหมำะสม รวมถึงควำมเส่ียงท่ี
บริษัทไม่ปฏบัิติตำมกฎหมำย จนท�ำให้บริษัทถกูด�ำเนินกำรลงโทษทำง
กฎหมำย หรือเสียชื่อเสีย

เสี่ยง (Risk Governance) ที่เหมำะสมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
รำยงำนควำมเสียงและกำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงตำม
หลัก 3 Lines of Defense Model มำโดยตลอด โดยในปี 2563 มี
กฎหมำยใหม่ท่ีบริษัทได้จัดท�ำโครงกำรเพ่ือเตรียมพร้อมกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและกำรก�ำกบัดูแลกิจกำร คือ กฎหมำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งนอกจำกกำรเตรียมกำรเพื่อให้ธุรกิจด�ำเนิน
กำรได้ตำมกฎหมำยแล้วน้ัน ยงัมีกำรอบรมพนักงำนทกุคนให้มีควำม
เข้ำใจบทบำทของตนภำยใต้กฎหมำยดงักล่ำวด้วย รวมถงึมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญำ
ประกันภัย (IFRS17) ท่ีบริษัทได้ว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำกำรตรวจประเมิน
เพื่อหำควำมแตกต่ำง (Gap Analysis) และด�ำเนินกำรจัดซื้อระบบ
บัญชีและคณิตศำสตร์ประกันภัยแล้ว

The risk of changes in law or regulatory from regulatory 
authorities affecting business practices. Including the risk 
that the company does not comply with the law causing the 
company to be subject to legal sanctions or lose reputation.

The Company has set risk governance structure according  
to the 3 lines of defense model to manage the risks. In 
the year 2020, the Company has established the Personal  
Information Protection Act (PDPA) project to prepare 
business operation for the new PDPA law. Including the 
International Financial Reporting Standard No. 17 (IFRS17) – 
insurance, which the company has hired an audit consultant 
for gap analysis and purchased the new accounting and 
actuarial systems.

เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงระบบงำนท้ังหมด บริษัทมี
กระบวนกำรระบุควำมเส่ียงหลักท่ีอำจเกิดขึ้น และผลกระทบท่ีอำจ
เกิดขึ้นท้ังในด้ำนโอกำสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบท่ีอำจ 
สูญเสีย (Impact) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ และก�ำหนดมำตรกำรบริหำร
จัดกำรให้ผลกระทบอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

The Company has risk management processes to identify 
and assesses the risks and potential impacts, in term of 
likelihood and impact of risk events, and then set up risk  
mitigation measures to control the risk level in acceptable 
level.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareholders and Management

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น

Shareholders

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ในรำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นมีบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์

ครั้งหลังสุด ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563

จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกตรำสำรเอ็นวีดีอำร์หรือใบแสดงสิทธิในผล
ประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (NVDR) ถือหุ้นของบริษัท 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2563 จ�ำนวน 
16,931,237 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ซึ่งหุ้นส่วนนี้โดยปกติจะ
ไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชมุผูถ้อืหุ้น ท้ังน้ี ผูล้งทุนสำมำรถตรวจ
สอบจ�ำนวนหุ้นล่ำสุดของบริษัทท่ีถอืโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดอีำร์ จ�ำกัด 
ได้จำกเวบ็ไซต์ของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

The top ten major shareholders as at the latest registration 
book closing date of December 30, 2020 are as follows:

Among the shareholders listed above, Thai NVDR Co., Ltd., 
which is an issuer of non-voting depository receipts (NVDR), 
held 16,931,237 shares or 2.8 percent in the Company as of 
the latest closing date of the shareholders registration book 
on December 30, 2020.  Normally, the voting rights on these 
shares are not exercised at the shareholders’ meeting. For 
the latest update on number of shares held by Thai NVDR 
Co., Ltd., please visit website of the Stock Exchange of 
Thailand at www.set.or.th.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ /  
Structure of Shareholders and Management

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Name

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 
No. of Shares

สัดส่วน (ร้อยละ)
Percentage

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

11.

60,597,430

16,931,237

13,800,000

12,240,400

9,069,000

188,844,767

600,000,000

30,481,600

14,475,000

12,700,000

9,550,000

9,000,100

411,155,233

10.10

2.8

2.3

2.0

1.5

31.4

100.0

5.1

2.4

2.1

1.6

1.5

68.6

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหำชน) 
Thai Reinsurance Public Company Limited

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 
Thai NVDR Company Limited

นำยอนันต์ ระวีแสงสูรย ์
Mr. Anan Raveesangsoon

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 
Bualuang Long-Term Mutual Funds (LTF) 75/25

น.พ. กรณ์ ลิมปกรณ ์
Dr.Korn Limpakorn

รวม 
Total

รวม 
Total

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยำว 
Bualuang Long-Term Equity Fund

N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 

น.ส. จินตนำ กำญจนก�ำเนิด 
Ms. Jintana Kanjanakumnurd

นำยมิน เธียรวร 
Mr. Min Tieanworn

นำยวชิระ ทยำนำรำพร 
Mr. Wachira Thayanaraporn

ผู้ถือหุ้นอื่น 
Other shareholders
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ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ที่เป็น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนด

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- None -

- None -

ปัจจุบันได้จำกเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.thairelife.co.th) และเวบ็ไซต์
ของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ภำยหลังกำร
ปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในทุกครั้ง

นโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

For the latest update on the top ten major shareholders, 
please visit website of the Company at www.thairelife.co.th 
and the Stock Exchange of Thailand at www.set.or.th after 
the closing of the shareholders registration book.

The major shareholder who, by actions, has a significant  
influence over the determination of policy or the management 
or control of operations of the Company.

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Shareholders’ Agreement

Issue of Other Securities

Dividend Payment Policy

บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นบุริมสิทธิ ตรำสำรหน้ีหรือหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำ

แปลงสภำพที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด

ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธจิำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษี
เงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนดและตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัควำมจ�ำเป็น
และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ 
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ตำม
มำตรำ 32 ของพระรำชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ี
ได้มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) 

The Company has not issued any preferred shares, debt 
securities or convertible securities that may affect rights of 
the shareholders.

We have a policy to pay dividends at not less than 40 
percent of net profit from the separate financial statement 
after corporate income tax and all types of reserves as  
required by law and as specified in the Company’s Articles 
of Association. However, the dividend payment is subject to 
change as deemed necessary and appropriate by the Board 
of Directors.  The Company’s dividend payment must be 
approved by OIC pursuant to Section 32 of the Life Insurance 
Act B.E. 2535 (and the subsequent amendments).
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
Shareholding of Director and Management

รำยชื่อ 
Name

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 25631

No. of Shares
as of Dec 31, 20201

ของตนเอง 
Held  

Personally

ของตนเอง 
Held  

Personally

ของตนเอง 
Held  

Personally

ของตนเอง 
Held  

Personally

คู่สมรส/  
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ 
Held by 
Spouse/ 

Minor Child

คู่สมรส/  
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ 
Held by 
Spouse/ 

Minor Child

คู่สมรส/  
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ 
Held by 
Spouse/ 

Minor Child

คู่สมรส/  
บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ
นิติภำวะ 
Held by 
Spouse/ 

Minor Child

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 25621

No. of Shares
as of Dec 31, 20191

จ�ำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

ในปี 2563
Change Increase  

(Decrease)
in 2020

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
(ร้อยละ) 

Percentage

คณะกรรมการ 
Director

ผู้บริหาร 
Management

นำยสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee
นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล2 
Dr. Apirak Thaipatanagul2

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa 

นำงนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet

นำงสำวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ ์
Ms. Sirin Dhumma-upakorn

นำงสำวสุกัญญำ ยิ่งเจริญธนำ 
Ms. Sukanya Yingcharoenthana

นำงสำวพนิดำ วิมุตติอรัญ 
Ms.Panida Vimootti-aran
นำงสำววิลำสินี บุญปลูก 
Ms.Wilasinee Bunploog

ดร.กอปร กฤตยำกีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

นำงคมคำย ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นำยธะเรศ โปษยำนนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

นำงสำวดวงนภำ กำญจนวงศ์วุฒิ 
Ms. Duangnapa Kanchanawongwut

นำงสำวชุติมำ อรรถเวทยวรวุฒิ 
Ms.Chutima Atthawcthworawuth

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

672

-

-

-

-

-

1,341,471

3,360

-

-

-

-

-

-

-

-

8,018

-

-

-

1,500

1,500

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

672

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.72

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

0.00

0.72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

1,341,471

3,360

-

-

-

-

-

-

-

-

8,018

-

-

-

1,500

1,500

1.

2.

4.

6.

8.

10.

11.

13.

15.

16.

3.

5.

7.

9.

12.

14.

หมำยเหตุ :  1 จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและช�ำระแล้ว  600,000,000 หุ้น
2 กรรมกำรได้พ้นจำกต�ำแหน่ง เนื่องจำกลำออก เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2563

Remark : 1 Number of common stock issued and paid-up  600,000,000 shares
2 The director has resigned from the position on October 5, 2020
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 
As of December 31, 2020, the Board of Director are listed below:

Management Structure

Board of Directors

The Company’s management structure is composed of 
the Board of Directors and four subcommittees, namely, 
the Audit Committee, the Remuneration and Nominating 
Committee, Investment Committee, the Risk Management 
Committee.

The Board of Directors is composed of nine members 
of whom six are non-executive directors and three are  
executive directors. Five of them are qualified as  
independent directors, as defined by the Company based 
on the SEC’s guideline. Each term of directorship is three 
years, as stipulated in the Company’s Articles of Association.  
However, there is no limitation on the number of terms of 
office of the directors, independent directors and members 
of subcommittees because the Company needs to especially 
retain some board members who are knowledgeable and 
specialized in insurance business and are scarce. 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำร

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน

บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะ
กรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 6 ท่ำน และ
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 3 ท่ำน มีกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมกำรอิสระตำมนิยำมของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ทำง ก.ล.ต. ก�ำหนดขึ้นจ�ำนวน 5 ท่ำน วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมกำรตำมข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ครำวละ 3 ปี โดยไม่มี
กำรก�ำหนดจ�ำนวนวำระท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งนำนที่สุดของกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรชุดย่อยไว้ เน่ืองจำกบริษัท จ�ำเป็น
ต้องมีกรรมกำรส่วนหน่ึงท่ีเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร 
ประกันภัยที่มีอยู่จ�ำนวนจ�ำกัด 

ชื่อ 
Director

ต�ำแหน่ง 
Position

นำยสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee

นำงนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa

ดร.กอปร กฤตยำกีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรลงทุน 
Chairman, Independent Director and Investment Committee

กรรมกำรและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Director and Senior Vice President and Director of Enterprise  Risk Management Committee

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรลงทุน 
Independent Director, Director of the Investment Committee and Director of Enterprise  Risk 
Management Committee 

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Remuneration and 
Nominating Committee

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

นำงสำวณวดี  เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet

นำงคมคำย  ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

นำยธะเรศ โปษยำนนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

กรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ กรรมกำรลงทุน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Director, President, Director of the Investment Committee and Director of Enterprise  Risk 
Management Committee 

กรรมกำรและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Director and Senior Vice President and Director of Enterprise  Risk Management Committee

กรรมกำร 
Director

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
Independent Director, Director of the Audit Committee, Director of the Remuneration and  
Nominating Committee, Chairman of Enterprise  Risk Management Committee 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรลงทุน 
Independent Director, Director of the Audit Committee, Director of Enterprise Risk Management 
Committee  and Director of the Investment Committee

1.

7.

5.

3.

2.

6.

8.

4.

9.

หมำยเหตุ - ประวัติของกรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงอยู่ในหัวข้อ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
Note  -  Profile of each Director is listed on the board and company management.
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The authorized directors on behalf of the Company are 
Mr. Suchin Wanglee, Mr. Sutti Rajitrangson, Miss Navadee 
Ruangrattanametee and Mrs. Nutchakorn Suwansathit 
whereby any two of them shall co-sign with the Company’s 
seal affixed, except Miss Navadee Ruangrattanametee and 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit are unable to co-sign. Miss 
Sirin Dhumma-upakorn acts as the Company Secretary. 

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมคือ นำยสุจินต์ หวั่งหลี นำยสุทธิ
รจิตรังสรรค์ นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธี และนำงนัฏชกร  สุวรรณ
สถิตย์ สองในส่ีคนน้ีลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญ
ของบริษัท ยกเว้น นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธี และนำงนัฏชกร  
สุวรรณสถิตย์ ห้ำมลงลำยมือชื่อร่วมกัน โดยมีเลขำนุกำรบริษัท คือ  
นำงสำวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

Term of Office

Term of Office

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดไว้ดังนี้

ออกจำกต�ำแหน่งเป็นอัตรำจ�ำนวนหน่ึงในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุด
กับอัตรำหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและ 
ปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลำกกันว่ำผู้ ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็น
ผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกต้ัง
ใหม่ได้

At every annual general meeting of shareholders, one-third 
of the total number of directors shall vacate office.  If the 
number of directors is not divisible into a multiple of three, 
the number of directors nearest to one-third shall retire 
from office. The directors to retire from office in the first and  
second years following the registration of the Company  
shall be drawn by lots. In subsequent years, the directors 
who have remained in office for the longest time shall vacate  
office.  A vacating director may be eligible for re-election.

The Scope of Duties, Authorities and Responsibilities of the 
Board of Directors.

ก�ำกับดูแลบริษัทให้มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย  
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติ 
คณะกรรมกำรบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิด
ชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท

พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องท่ีส�ำคัญเก่ียวกับกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ 
ทิศทำง เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนนิงำน และงบประมำณของบริษัท 
ตำมท่ีฝ่ำยจัดกำรจัดท�ำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร โดยให้
สอดคล้องกับกำรกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมำย
ให้ท�ำหน้ำท่ีดงักล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนด

ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท และติดตำมผล
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของฝ่ำยจดักำรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นไปตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนิน
งำนและงบประมำณของบริษัท

Supervise the Company for duty performance in  
accordance with laws, relevant rules, and the Company’s  
objectives and Articles of Association, the resolution 
of the Board of Directors, and the resolution of the 
Shareholders’ Meeting, with responsibilities, honesty 
and carefulness on, and maintenance of the Company’s 
maximum interests.

Consider and give consent on the important matters 
relating to the Company’s operation, such as its vision, 
mission, policy, strategy, direction, target, operating 
plan, and budget as prepared and proposed by the 
Management to the Board of Directors consistency with 
a risk management framework and a risk management 
policy; and supervise the management and performance 
of the Management or any persons entrusted to perform 
such duties following the policy formulated by the Board 
of Directors. 

Continuously supervise the normal business operation 
of the Company and monitor the duty performance of the 
Management following the Company’s vision, mission, 
policy, strategy, target, operating plan, and budget.
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ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
รำยงำนทำงกำรเงิน และข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง เพียง
พอ ทนัเวลำ ต่อสำธำรณะและหน่วยงำนก�ำกบัตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

สอบทำนและอนุมัติกระบวนกำรและนโยบำยในกำรบริหำรควำม
เส่ียง และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
บริษัทให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

ให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรก�ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดแีละบทบญัญติั
เก่ียวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ รวมทั้งให้มีกำร
ทบทวนกรอบกำรดแูลกิจกำรท่ีดเีป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้

ให้ควำมเห็นชอบโครงสร้ำงองค์กรให้มกีำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำร
ก�ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชัดเจนเพ่ือให้กำรก�ำกับ
ดูแลกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม

ก�ำกับดูแล และจัดให้มีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคุม 
ติดตำม และตรวจสอบ ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบกำร
ควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ รวมถึงให้มีหน่วย
งำนหรือบุคลำกรท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ท�ำ
หน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนข้ำงต้น เพ่ือให้ม่ันใจว่ำมี
ประสิทธิภำพเพียงพอ และมีควำมโปร่งใส

แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท รวม
ถึงพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงองค์ประกอบและกำรเปล่ียนแปลง
ท่ีมีนยัส�ำคญัต่อกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อย ตำม
ควำมเหมำะสม

แต่งต้ังเลขำนุกำรบริษทั เพื่อดแูลให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบติั
หน้ำที่ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ�ำเป็น
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

พิจำรณำอนุมัติและ/หรือพิจำรณำให้ควำมเห็น กำรท�ำรำยกำร
เกี่ยวโยงกัน กำรท�ำรำยกำรได้มำและจ�ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ 
และกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ตำมทีก่ฎหมำยและหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ก�ำหนดเพื่อป้องกันกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

Control and oversee the disclosure of the correct, 
adequate, and timely information in good corporate 
governance, financial report, and key information to 
public and regulatory agencies following the relevant 
laws and standards. 

Verify and approve the risk management process and 
policy, and monitor the performance of the Company’s 
risk management in the acceptable risk level.

Give consent on the good corporate governance  
framework and the provisions relating to the code of 
business conduct, and business ethics, and regularly 
review the good corporate governance framework once 
a year.
Give consent on an organizational structure for clear 
segregation of the duty in an appropriate managerial 
supervision.

Control, oversee, and establish a process and  
mechanism for controlling, monitoring, and auditing a 
risk management system, an internal control system, 
and a compliance with rules, ensure an independence 
in duty performance of the work units or personnel, and  
perform auditing duty on the aforesaid work performance  
to ensure the adequate efficiency and transparency. 

Appoint the Sub-Committees to be appropriate and 
adequate in order to support the duty performance of the 
Board of Directors and consider a composition change 
and a significant change in the work performance of the 
Sub-Committees as appropriate.

Appoint the Company Secretary to supervise the 
duty performance of the Board of Directors and the  
Company in accordance with the relevant laws, and 
rules and regulations.

Ask for professional comment from the external  
organizations if  necessary as support of the  
appropriate decision making. 

Consider for approval and/or consider for consent on 
the entry into the related parties transaction, entry into 
the asset acquisition and disposal transaction, and any 
executions as prescribed by laws and the regulatory 
agencies to prevent the entry into the transactions that 
may have a conflict of interests between the Company’s 
stakeholders.
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จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดท�ำและเปิดเผย
งบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนใน
รอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดแูลให้มีกำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี

อนุมัติหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษจำกผลกำรด�ำเนิน
งำนประจ�ำปีให้แก่พนักงำน

ก�ำกับ ติดตำม และดูแลให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักขององค์กร

ประธำนกรรมกำรหรือผู้ท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยมีหน้ำ
ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่
น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอท่ี
จะศึกษำ พิจำรณำ และตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำง ๆ ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำร

มีบทบำทในกำรก�ำหนดระเบยีบวำระกำรประชมุร่วมกับผูอ้�ำนวย
กำรใหญ่

สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
และท�ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมเพ่ือควบคุมกำรประชุมให้มี
ประสิทธิภำพ จัดสรรเวลำให้เพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจะน�ำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกำสให้กรรมกำร
ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ ควบคุมประเด็นกำร
อภิปรำย และสรุปมติที่ประชุม

มีบทบำทส�ำคญัในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรปฏบัิติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

Prepare Annual Report and take responsibility for  
preparing and disclosing the financial statements that 
show the financial position and overall operation in 
the previous year and proposing to the Shareholders’ 
Meeting.
Regularly supervise an assessment of the Board of 
Directors’ and Sub-Committees’ performance on a 
yearly basis.

Approve the criteria and payment of the special  
remuneration from an annual performance to the staff.

Supervising and follow up the directors to perform their 
duty in the scope of authorities and responsibilities  
to meet the Company’s objectives and plans and  
compliance with the laws and the corporate governance 
principles of the Company.

The Board Chairman or person designated by the 
Board Chairman has a duty to call for a meeting of the 
Board of Directors by submitting an invitation letter at 
least 7 days before the meeting date allowing directors  
adequate time to fully consider board matters to be 
raised at the meeting.

The Board Chairman determines the meeting agenda 
jointly with the President.

The Board Chairman chairs meetings ensuring that it is 
efficiently run with sufficient time for the presentation 
of information and participation of all directors from 
the raising of questions and opinions to the controlling 
of discussions and the summation of the meeting’s 
resolutions.

The Board Chairman plays a key role in encouraging 
all directors to comply with corporate governance 
principles.
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ท้ังนี้ กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทน้ัน จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบ
อ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของ
บริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลัก
เกณฑ์ท่ีทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติไว้ 

The delegation of power, duties and responsibilities of 
the Board of Directors excludes the authorization or sub- 
authorization of the directors or their appointees in the  
approval of transactions in which they or persons with 
potential conflict of interest (as defined in notification of 
the Securities and Exchange Commission or notification of 
the Capital Market Supervisory Board) may have a vested 
interest or may obtain benefits in any form or may have any 
other conflict of interest with the Company or its subsidiary, 
unless it is the approval of transactions that are in line with the 
policy and guideline approved by the shareholders’ meeting 
or the Board of Directors of the Company.

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการ

The Scope of Duties, Authorities and Responsibilities  
of the Chairman
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สื่อสำรข้อมูลส�ำคัญต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบ

สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท�ำหน้ำท่ีเป็น
ประธำนในที่ประชุม เพื่อควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ
และตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น

สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย
และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1 แบ่งตำมกำรบริหำรงำน แบ่งได้เป็น

วำระกำรเป็นกรรมกำรมีก�ำหนดครำวละ 3 ปี ในกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง
เป็นอัตรำจ�ำนวนหน่ึงในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับอัตรำ
หนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภำยหลังกำรแปรสภำพนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อ
ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจำก
ต�ำแหน่งกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งอำจได้รับเลือกต้ังใหม่อีก
ได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลักษณะที่ 2 แบ่งตำมควำมเป็นอิสระ

นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำก
ต�ำแหน่งเมื่อ

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรอิสระ

ตำย Death;
ลำออก Resignation;
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย Disqualification or possession of legally  

prohibited characteristics;

Independent director

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรไม่อิสระ Non-independent director

Executive director
Non-executive director

The board members are categorized into two types:
Type 1: classified by management into

The directors’ term of office shall be three years at a 
time. At every annual general meeting of shareholders,  
one-third of the total number of directors shall vacate 
office. If the number of directors is not divisible into a 
multiple of three, the number of directors nearest to 
one-third shall retire from office. The directors to retire 
from office in the first and second years following the 
transformation of the Company shall be drawn by lots. 
In subsequent years, the directors who have remained in 
office for the longest time shall vacate office. A vacating 
director may be eligible for re-election at a shareholders’ 
meeting.

Type 2: classified by independence into

Apart from retiring by rotation, a director shall vacate 
office upon his

The Board Chairman communicates all essential  
information to directors.

The Board Chairman encourages directors’ participation  
in shareholders’ meetings and acts as chairman of 
the meeting to control and ensure that the meeting 
is efficient and to respond to all questions raised by 
shareholders.

The Board Chairman requires the Board of Directors to 
perform their duties in compliance with the laws and 
the corporate governance principles of the Company.

6.

7.

8.

1.

2.

•

•

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)

•

•

• •

•
•

1.

2.

6.

7.

8.

โครงสร้างของคณะกรรมการ Board of Directors Structure

ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดจ�ำนวนกรรมกำรของบริษัทไว้
ไม่น้อยกว่ำ 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน

According to the Company’s Articles of Association, the 
Board of Directors shall be composed of at least five, but 
not more than fifteen members.
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โครงสร้างของคณะกรรมการ Board of Directors Structure

ศำลมีค�ำสั่งให้ออก Being retired by a court order.

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ีของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและ มีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

Being retired by resolution of a shareholders’  
meeting with votes not less than three-fourths 
of total number of shareholders attending the  
meeting and having voting rights, provided 
that their aggregate shareholding is not less 
than half of total number of shares held by the 
shareholders attending the meeting and having 
voting rights;

(5) (5)

(4) (4)

กรรมกำรอิสระจะต้องมีคณุสมบติัตำมข้อก�ำหนดของ ส�ำนกังำน 
ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน คปภ.

คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรท้ังหมด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท สำมำรถเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรหรือผู ้บริหำรของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ 
แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด 
หลักทรพัย์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท�ำหน้ำท่ีให ้
ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำร
จะต ้องทรำบและปฏิ บั ติหน ้ำ ท่ี ในกำรดูแลกิจกรรมของ 
คณะกรรมกำรบริษัท ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดต่อส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น  
ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง

The independent directors shall have the qualifications 
as regulated by the SEC, the SET and the OIC.

The Board of Directors shall be composed of  
independent directors in the number not less than  
one-third of total number of the board members, but 
not fewer than three persons.
The directors and executives are allowed to assume the 
position of director and executive of affiliated companies 
or other companies, which shall comply with regulations 
of the SEC, the SET and concerned authorities and shall 
be informed to the Board of Directors’ meeting.
The Board of Directors shall designate a Company  
secretary, whose duties are to give advice on legal issues 
and all rules and regulations necessary for the Board 
of Directors, support the board activities, to coordinate 
and ensure that the board resolutions are implemented, 
and liaise with the shareholders, the SEC, the SET and 
all regulatory bodies concerned.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

5.

6.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้ำแต่ละ
ปี อย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และก�ำหนดวำระ
ประจ�ำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติ
งบกำรเงินท่ีผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวำระที่นอกเหนือจำกนี้ ประธำน
กรรมกำร และผู้อ�ำนวยกำรใหญ่จะร่วมกันพิจำรณำตำม
ควำมส�ำคัญและจ�ำเป็น โดยในปี 2563 คณะกรรมกำร
บริษัทมีกำรประชุมรวม 7 ครั้ง ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำร
ประชุมทุกเดือน บริษัท จะจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
เสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมกำร
สำมำรถก�ำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

The Board of Directors shall pre-determine dates 
of the meeting to be held at least four times a year 
(once every three months) and shall clearly specify  
regular items on the meeting agenda such as 
consideration and approval of reviewed/audited 
financial statements, etc. The agenda other than 
such regular items shall be jointly determined by the 
Board Chairman, Chairman of the Executive Board 
and the President as deemed crucial and necessary. 
In 2020, the Board of Directors held a total of seven 
meeting, in the event that the meeting is not held 
monthly, the Company shall prepare and submit a 
performance report to the Board of Directors on a 
monthly basis to enable the Board of Directors to 
continuously monitor, control and supervise the 
management’s operation.

Board of Directors Meeting1.

(1) (1)

1.
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คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมโดยเฉล่ีย
อย่ำงน้อยร้อย 75 ของกำรประชมุท้ังปี ในกรณมีีเหตุจ�ำเป็น
ท่ีกรรมกำรคนใดไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทในครัง้ใดได้ให้กรรมกำรคนน้ันแจ้งเหตุจ�ำเป็นดงักล่ำว
ต่อประธำนกรรมกำรในโอกำสแรกและก่อนกำรประชุม
ครั้งนั้น
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจัดประชุมเพื่อ
พิจำรณำวำระตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีที่คณะกรรมกำรมอบ
หมำยให้ได้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผูติ้ดต่อประสำน
งำน

กรรมกำรท่ี ไม่ใช่ผู ้บริหำรสำมำรถจัดให้มีกำรประชุม  
โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมด้วยได้ตำมควำมจ�ำเป็นและ
เหมำะสม โดยสำมำรถให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำน
งำนและควรแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
ทรำบถึงผลกำรประชุม

กรรมกำรบริษัทสำมำรถขอข้อมลูหรือสำรสนเทศทีจ่�ำเป็น
เพิ่มเติมได้โดยตรงจำกผู้อ�ำนวยกำรใหญ่และเลขำนุกำร
บริษัท รวมถึงผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยในเรื่องนั้น 

ในกำรประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหำรและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรำยละเอียดประกอบกำร
ตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลำ

ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
หำกประธำนกรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้
รองประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นประธำนท่ีประชมุ และหำก
รองประธำนกรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้
กรรมกำรบริษัทซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรบริษัทคนใด
คนหนึ่งที่มำประชุมเป็นประธำนที่ประชุม 

เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับ
เอกสำรประกอบกำรประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็น
เร่งด่วน เอกสำรดังกล่ำวมีลักษณะโดยย่อ ยกเว้นเอกสำร
ประกอบกำรประชุมในวำระท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้น�ำเรื่องอภิปรำยกันในท่ีประชุม ท้ังน้ี 
กรรมกำรบริษัท 2 คนขึ้นไปอำจร้องขอประธำนกรรมกำร
บริษัทให้เรียกประชมุได้ โดยก�ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนั
นับแต่วันที่มีกำรร้องขอ 

The Board of Directors stipulates that the directors 
should attend at least 75% of all board meetings 
in a year. Any director who is unable to attend any 
of the board meetings must inform his/her reason 
for such absence to the Board Chairman at the first 
opportunity and before any such meeting.

Other Subcommittees may hold a meeting to  
consider the issues under their power and duties 
delegated by the Board of Directors, with the  
Company secretary to coordinate the meeting.

The non-executive directors may, as deemed fit and 
necessary, arrange a meeting without presence of 
the management, with the Company secretary to 
coordinate the meeting, and shall report results of 
such meeting to the executive directors.

The directors may additionally request essential 
information directly from the President and the 
Company secretary, including the executives  
assigned to handle such matter.

At every meeting, the executives and concerned 
parties should be invited to join the meeting in order 
to provide information and details as a basis for 
making the right and timely decision.

At least half of the total number of directors shall 
attend the Board of Directors’ Meeting to meet a 
constituted quorum. In the case where the Chairman 
of the Board is absent from the meeting or fails to 
perform his/her duty, the director who attends the 
meeting shall select one director to preside over 
the meeting.

The Company Secretary has duty to prepare and 
submit a letter of meeting invitation together with 
meeting documents to the Board of Directors at 
least seven days in advance, except for an urgent 
meeting. Such documents shall only contain a 
summary of the proposed issues, whereas the 
confidential issue which is not to be disclosed in 
writing shall be presented for discussion only at the 
meeting. However, two or more directors request  
to the chairman for the Board of directors’ meeting 
and fix the date of meeting within fourteen days 
since the date of request.

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(7)

(4)

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(7)

(4)
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กำรลงมติให้ใช้เสียงข้ำงมำกและหำกมีกรรมกำรคัดค้ำน
มติดังกล่ำว ให้บันทึกค�ำคัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม 

กรรมกำรซึง่มีส่วนได้เสียโดยมีนัยส�ำคญัในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

จดัให้มกีำรประเมินผลกำรปฏบัิติงำนของตนเองเป็นประจ�ำ
ทุกปี และน�ำผลกำรประเมินเข้ำหำรือร่วมกันในกำรประชุม
คณะกรรมกำรด้วย

In case of a resolution by the majority vote, if a 
director objects the said resolution, the objection 
shall be recorded in the Minutes of Meeting.

The director, with a significant gain and loss in any 
mater, is not entitled to vote in the said matter.

A self-evaluation is conducted on a yearly basis and 
the evaluation results are proposed for discussion 
at the Board of Directors’ meeting.

(9)

(10)

(11)

(9)

(10)

(11)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อ

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำส และสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีของบริษัท ก่อนเปิดเผยไป
ยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

คัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
โดยได้เสนอให้แต่งตั้งให้ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563 ของบริษัท ต่ออีกปีหนึ่ง

ประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชรีวม 2 ครัง้ ในจ�ำนวนน้ีจะมีวำระ
กำรประชมุร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
จ�ำนวน 1 ครั้งด้วย เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
และขอบเขตกำรด�ำเนินงำนสอบบัญชี สอบทำนแผนกำร
ตรวจสอบ ผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ำกำรตรวจสอบงบกำรเงินได้ท�ำไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะ
สมตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 

ก�ำกับดแูลงำนตรวจสอบภำยใน อนุมัติแผนงำนตรวจสอบ
ภำยในประจ�ำปีตำมควำมเส่ียงท่ีมีสำระส�ำคัญของบริษัท  
ท�ำกำรสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจ
ได้ว่ำกำรตรวจสอบได้ท�ำไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะสมตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบ รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำร
ปรับปรุงแก้ ไขตำมข้อเสนอแนะเพ่ือให้ระบบกำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

Approved quarterly financial statements and  
reviewed annual financial statements of the  
Company before disclosing to the Stock Exchange 
of Thailand and the Office of the Securities and 
Exchange Commission.
Nomination of auditors and their remuneration. 
In 2020, EY Office Limited was nominated and  
appointed as auditors of the Company for a further 
year.

Holding of joint meetings with the external auditors  
two sessions. At one meeting without the  
attendance of management, a review of guidelines  
and the scope of audit performance was  
conducted. A review of audit plans, results, 
and recommendations has been undertaken to  
ensure that all audit processes are done  in  
a manner consistent with auditing standards.

Directing, supervising and approving internal annual 
audit plans based on the Company’s risks in order 
of their significance. The inspection reports are 
audited to ensure that the investigation has been 
completed in accordance with auditing standards. 
This includes monitoring of the proposed revisions 
to the internal controls system to improve efficiency 
and effectiveness.

Audit Committee Meeting

In 2020, the Audit committee members held four meetings; 
their main duties can be summarized as follows: 

2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.

ท�ำกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำย
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำในทุกไตรมำส

ท�ำกำรสอบทำนรำยงำนธรุกรรมกบักจิกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน
เป็นประจ�ำในทุกไตรมำส

A review to ensure compliance with laws and  
regulations every quarter.

A review of transaction reports relating to the parties 
every quarter.

(5)

(6)

(5)

(6)
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Remuneration and Nominating Committee’s Meeting

Investment Committee’s Meeting

Enterprise Risk Management Committee’s Meeting

3.

4.

5.

3.

4.

5.

ในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ในปี 2563 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลงทุน 2 ครั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุม

มีกำรประชุมรวม 3 ครั้ง เพ่ือพจิำรณำคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำรระดับสูง พิจำรณำผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย
ต่ำงๆ พิจำรณำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง ทบทวน
อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน รวม
ท้ังสนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้
สอดคล้องกบักฎ ข้อบังคบั ประกำศของหน่วยงำนทีก่�ำกบัดแูลบริษัท

เพื่อพิจำรณำแผนกำรลงทุนประจ�ำปีและงบประมำณด้ำนกำรลงทุน
ประจ�ำปี ผลกำรลงทุนประจ�ำไตรมำสและประมำณกำรเงินลงทุน 
กรอบนโยบำยกำรลงทุนและนโยบำยหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน 

ร่วมกันทั้งหมดรวม 4 ครั้ง และมีกำรติดตำมสถำนะควำมเส่ียงและ
กำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงของบริษัท รวมถึงติดตำมควำมคืบหน้ำ
ในกำรบริหำรควำมเส่ียง และให้ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีต้องกำรปรับปรุง
แก้ ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงและนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ก�ำหนด และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

In 2020, the Nominating and Remuneration Committee 
held three meetings to select and nominate qualified  
candidates to serve as directors, committee members and  
top executives, to consider the remuneration and other  
benefits paid to the Committee and Sub-committee, and to  
consider the successor plan for the Top management, and 
to review the duty and authority of the Recruitment and 
Compensation Committee. It also encouraged and ensured 
that the Company embraced good corporate governance in 
compliance with the rules, regulations and notifications of 
the regulatory authorities.

In 2020, there was an Investment Committee’s meeting held 
two meeting to consider annual investment plan, investment 
quarterly performance, estimated investment, Investment 
Policy Framework and Investment Governance Policy.

In 2020, The Enterprise Risk Management Committee had 
four meetings. The committee reported and monitor the risk 
status and change of company risk including monitoring the 
progress in risk management and provide a suggestion for 
improvement in order to comply with the risk management 
framework and reported to the Board of Directors on a 
quarterly basis.

จัดให้มีกำรประเมินผลงำนของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี และ
น�ำผลกำรประเมินเข้ำหำรือร่วมกันในกำรประชุมคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
จัดให้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำผลกำรประเมินเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

สอบทำนและประเมินผลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผลตำมกรอบท่ีได้
รับกำรยอมรับเป็นมำตรฐำนสำกล โดยได้รับรำยงำนผล
กำรตรวจสอบระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กรจำกฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้ให้ข้อเสนอ
แนะเพื่อให้ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Conducting an annual Audit Committee self- 
evaluation for review and self-improvement.

Provision of an annual internal control evaluation 
and propose evaluation results to the Board of 
Directors for approval.

Reviewed and assessed the enterprise wide risk 
management process to ensure that they were 
appropriate and effective in accordance with the 
global standard, obtained the audit report on the 
enterprise wide risk management process from 
Internal Audit Department at least annually, and 
provided recommendation for the effectiveness of 
the risk management process.

(8)

(9)

(7)

(8)

(9)

(7)
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยปี 2563 
The names of the Board of Directors, including their meeting attendance in 2020 are given below.

รำยชื่อกรรมกำร 
Board of Directors

ต�ำแหน่ง 
Position

คณะ
กรรมกำร

บริษัท
Board of 
Directors

คณะ
กรรมกำร

บริหำรควำม
เสี่ยง
The  

Enterprise 
Risk  

Management 
Committee

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

The 
Audit  

Committee

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ 

ก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน

The  
Remuneration  

and  
Nominating 
Committee

คณะ
กรรมกำร

ลงทุน
The  

Investment 
Committee

กำรประชุม
สำมัญ
ผู้ถือหุ้น

The
Annual 
General 
Meeting 

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / จ�ำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2563 
No. of  meetings attended / No. of meetings held in 2020

นำยสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

นำงคมคำย  ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

ดร.กอปร กฤตยำกีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล 
Dr. Apirak Thaipatanagul

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรลงทุน
Chairman,  Independent 
Director and  Director of the 
Investment Committee

กรรมกำร กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และผู้อ�ำนวยกำรใหญ ่
Director, Director of the 
Investment Committee,  
Director of the Enterprise 
Risk Management  
Committee and President

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Independent Director,  
Director of the Audit  
Committee, Director of the  
Remuneration and  
Nominating Committee and 
Chairman  of the Enterprise 
Risk Management  
Committee

กรรมกำรอิสระ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  
และประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก�ำหนดค่ำตอบแทน 
Independent Director, 
Chairman of the Audit 
Committee, Chairman of 
the Remuneration and 
Nominating Committee

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร 
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ 
และก�ำหนดค่ำตอบแทน 
Independent Director, 
Director of the Audit  
Committee, Director of the 
Remuneration and  
Nominating Committee

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และกรรมกำรลงทุน 
Independent Director,  
Director of the Enterprise 
Risk Management  
Committee and Director of 
the Investment Committee

7/7

7/7

7/7

7/7

4/6

6/7

-

-

4/4

4/4

2/4

-

-

-

3/3

3/3

1/2

-

2/2

2/2

-

-

-

1/2

-

4/4

4/4

-

-

2/4

1/1

1/1

1/1

1/1

0/1

1/1

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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รำยชื่อกรรมกำร 
Board of Directors

ต�ำแหน่ง 
Position

คณะ
กรรมกำร

บริษัท
Board of 
Directors

คณะ
กรรมกำร

บริหำรควำม
เสี่ยง
The  

Enterprise 
Risk  

Management 
Committee

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

The 
Audit  

Committee

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ 

ก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน

The  
Remuneration  

and  
Nominating 
Committee

คณะ
กรรมกำร

ลงทุน
The  

Investment 
Committee

กำรประชุม
สำมัญ
ผู้ถือหุ้น

The
Annual 
General 
Meeting 

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม / จ�ำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2563 
No. of  meetings attended / No. of meetings held in 2020

นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นำงนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

นำยธะเรศ โปษยำนนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 
The Total Number of the Meetings

ร้อยละของการประชุม         
The Average Meeting Attendance (percent)

กรรมกำร  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Director and Director of  
the Enterprise Risk  
Management Committee  
กรรมกำร  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Director and Director of  
the Enterprise Risk  
Management Committee  

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
และกรรมกำรลงทุน 
Independent Director,  
Director of the Enterprise 
Risk Management  
Committee and Director of 
the Investment Committee    

กรรมกำร 
Director

7/7

7/7

7/7

7/7

7

95

-

-

-

-

4

92

-

-

-

-

3

83

-

-

2/2

-

2

88

4/4

4/4

4/4

-

4

92

1/1

1/1

1/1

1/1

1

90

7.

8.

10.

9.

หมำยเหตุ : -  กรรมกำรล�ำดับที่ 4 ได้พ้นจำกต�ำแหน่งเนื่องจำกลำออก เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2563
Remarks: -  The Directors No.4 has resigned from the position on October 5, 2020
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หมำยเหตุ :

Note: 

- 
 
- 
-

- 
 
- 
-

ผู้บริหำรล�ำดับที่ 4 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและรับผิดชอบควบคุมดูแลบัญชี (รำยละเอียด ประวัติและกำรอบรมปรำกฏใน
เอกสำรแนบ 1)
ผู้บริหำรล�ำดับที่ 7 ได้พ้นจำกต�ำแหน่งเนื่องจำกลำออก เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ผู้บริหำรล�ำดับที่ 8 ได้รับกำรแต่งตั้งตำมนิยำมผู้บริหำร 4 รำยแรก วันที่ 29 พ.ย. 2563

The management No.4 is the Chief Financial Officer who has primary responsibility for managing the Company’s finance (details of the 
history and training appear in Attachment 1).
The management No.7 has resigned from the position on December 31, 2020
The management No.8 was appointed in accordance with the definitions of the first four top-ranking executives on November 29, 2020.

ผู้บริหาร Management
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผู้บริหำรของบริษัท มีจ�ำนวน

8 ท่ำน ดังนี้
As of December 31, 2020, the management of the Company 
are listed below:

ชื่อ 
Director

ต�ำแหน่ง 
Position

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

นำงนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

นำงสำวดวงนภำ กำญจนวงศ์วุฒิ 
Ms. Duangnapa Kanchanawongwut

นำงสำววิลำสินี บุญปลูก 
Ms. Wilasinee Bunploog

นำงสำวสุกัญญำ ยิ่งเจริญธนำ 
Ms. Sukanya Yingcharoenthana
นำงสำวพนิดำ วิมุตติอรัญ 
Ms. Panida Vimootti-aran

นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นำงสำวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ ์
Ms. Sirin Dhumma-upakorn

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ ่
President

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2 
Senior Vice President - Business Development 2

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยลงทุน 
Vice President - Investment

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 2 
Vice President – Business Development 2

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลย ี
Vice President – Information Technology
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ ์
Vice President – Strategic Planning

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1  
Senior Vice President - Business Development 1

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ฝ่ำยควบคุมภำยในและงบประมำณ /  
ฝ่ำยบริหำรส�ำนักงำน และฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
Senior Vice President - Accounting and Finance / Operation Control & Budgeting /  
Administration / Enterprise Risk Management

1.

3.

5.

8.

6.

7.

2.

4.

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ�านวยการใหญ่ The Scope of Duties, Authorities and Responsibilities of 
President 

รบัผิดชอบ ดแูล บริหำร กำรด�ำเนินงำนและ/หรือกำรบริหำรงำน
ประจ�ำวันของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนโดย
รวม เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและ
แผนกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณของ
บริษัท ท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น

จดัท�ำแผนธรุกิจ และก�ำหนดอ�ำนำจกำรบริหำรงำน ตลอดจนจัด
ท�ำงบประมำณท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจและงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุมัติและ
มีหน้ำท่ีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนงำนและงบประมำณท่ีได้
รับอนุมัติดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท

Be responsible for, supervise and manage the  
Company’s day-to-day operation and/or administration, 
including overall operational monitoring, to be in line with 
the policy, business strategy, operational goal and action 
plans, financial targets, and budgets of the Company as 
approved by the Board of Directors and/or resolved by 
the shareholders’ meeting.

Map out business plans, define the administration 
authority and prepare the yearly budgets for business 
operation and capital expenditure for the Board of  
Directors’ approval, and report the actual performance 
against such approved business plans and budgets to 
the Board of Directors.

1.

2.

1.

2.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareholders and Management

ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธีกำรบริหำร รวมถึงกำรคัดเลือก 
กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท 
และก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ ส�ำหรับพนักงำนตำมกรอบและงบประมำณท่ี
ได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท (ยกเว้นกำรก�ำหนดอัตรำ
ค่ำจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ ส�ำหรับ
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่และรองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ซ่ึงจะ
ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท)

ติดตำมและรำยงำนสภำวะ ฐำนะของบริษัท เสนอแนะทำงเลือก
และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยและสภำพตลำด

ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท อำทิ  
กำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน งำนด้ำน
ปฏิบัติกำรและงำนด้ำนสนับสนุนต่ำง ๆ และงำนทรัพยำกร

เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอ�ำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกับ
หน่วยงำนรำชกำรและหน่วยก�ำกับดูแลอื่นๆ

ดูแลติดต่อสื่อสำรกับสำธำรณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และพนักงำน 
เพื่อเสริมชื่อเสียงและภำพพจน์ที่ดีของบริษัท

ดูแลให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

พิจำรณำ เจรจำต่อรอง และอนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ 
และ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/
หรือกำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท ทั้งน้ี ภำยใต้กรอบท่ี
ก�ำหนดไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่ได้รบัอนมัุติจำกคณะกรรมกำร
บริษัท
มีอ�ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบใดๆ ตำมท่ีได้รบัมอบหมำย
หรือตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

มีอ�ำนำจในกำรออก แก้ ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และ
ข้อบังคับเก่ียวกับกำรท�ำงำนของบริษัท เช่น กำรบรรจุ แต่งตั้ง 
ถอดถอน และวินัยพนกังำนและลูกจ้ำง กำรก�ำหนดเงินเดอืนและ
เงินอื่นๆ รวมตลอดถึงกำรสงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำงๆ

Set out the organization structure, management  
approach, and employee recruitment, training,  
employment and termination of employment, and  
determine employees’ wage rate, salary rate,  
compensation, bonus and fringe benefits under the 
framework and budgets approved by the Board 
of Directors (except for the remuneration, salary,  
compensation, bonus and fringe benefits for the  
President and the Senior Executive Vice President which 
shall be determined by the Board of Directors).

Follow up on and report the Company’s status and  
position and recommend alternatives and strategies  
that fit with the policy and market environment.

Supervise and control the Company’s operations in 
the areas of, among others, finance, risk management, 
internal control, back-office operation, and resources.

Act as representative of the Company and have authority 
to contact government agencies and other regulatory 
bodies.

Communicate with the public, shareholders, customers 
and employees to promote a good reputation and image 
of the Company.

Ensure that good corporate governance practices are 
in place.

Consider, negotiate and approve the entering into  
agreements and/or any other acts relating to the  
Company’s day-to-day operation and/or administration 
under the delegation of power framework approved by 
the Board of Directors.
Assume any power, duty and responsibility as assigned 
or under the policy designated by the Board of Directors. 

Have power to issue, amend, add and revise rules, 
orders and regulations pertaining to the Company’s 
operations such as employment, appointment, removal 
and discipline of staff and employees, fixing of salary 
and other monies including aids and welfare provision.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.
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ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคล
อื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ�ำนำจช่วง และ/
หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบ
อ�ำนำจตำมหนังสือมอบอ�ำนำจท่ีให้ ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตำม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำส่ังท่ีคณะกรรมกำรของบริษัท ได้
ก�ำหนดไว้ ท้ังน้ี กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิด
ชอบของผู้อ�ำนวยกำรใหญ่นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ หรือผู้รับ
มอบอ�ำนำจจำกผูอ้�ำนวยกำรใหญ่ สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อืน่ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติ
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำอนุมัติไว้

Have power to sub-authorize and/or assign other person 
to perform any particular act on his behalf, whereby 
any such sub-authorization and/or assignment shall 
be within the scope of authorization specified in the 
letter of attorney and/or shall conform to the rules,  
regulations or orders set forth by the Board of Directors. 
The said delegation of power, duties and responsibilities 
of the President excludes the authorization or sub- 
authorization of the President or his appointees in the 
approval of transactions in which he or persons with 
potential conflict of interest (as defined in notification of 
the Securities and Exchange Commission or notification 
of the Capital Market Supervisory Board) may have a 
vested interest or may obtain benefits in any form or may 
have any other conflict of interest with the Company or 
its subsidiary, unless it is the approval of transactions 
that are in line with the policy and guideline approved 
by the shareholders’ meeting or the Board of Directors 
of the Company.

12. 12.

บริษัทได้จัดท�ำอ�ำนำจด�ำเนินกำรเพื่อใช ้ เป ็นคู ่ มือในกำร

คณะกรรมกำรบริษัท ได ้มีมติแต่งต้ังให ้นำงสำวสิรินทร์

เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีหลักในกำรจัดท�ำและเก็บรักษำ

ปฏิบัติงำน ให้มีหลักฐำนอ้ำงอิง และเป็นไปตำมขั้นตอนอย่ำงมีระบบ 
โดยบริษัท มีกำรจัดท�ำและอนุมัติงบประมำณประจ�ำปี ซึ่งจะประกอบ
ด้วย ประมำณกำรรำยได้รำยจ่ำยจำกกำรประกันภัย งบประมำณ
กำรลงทุน งบประมำณค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน และงบประมำณจัดซื้อ
สินทรัพย์ถำวร 

ธรรมอุปกรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 26 
กรกฎำคม 2560

ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเก็บรักษำรำยงำนกำร
มีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ด�ำเนินกำรอ่ืนๆ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด และจดัส่งส�ำเนำ
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมกำร
ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน
เจ็ดวันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรำยงำนนั้น 

The Company has documented the delegation of power to 
serve as an operational handbook and a reference and to 
follow the procedure in a systematic manner.  The Company 
determines and approve the yearly budgets which consist 
of the estimated underwriting income and expenses, capital  
expenditure, operating expenses, and purchase of fixed 
assets. 

The Board of Directors appointed Ms. Sirin Dhumma- 
upakorn as Company secretary from July 26, 2017. 

The Company secretary is responsible for all matters relating 
to Board registration, meeting letters, Board meeting reports, 
annual report, shareholders meeting letters, shareholders 
meeting reports, including Profits and Loss reports by the 
Board or management and other transactions required by 
Capital Market Supervisory Board. According to measure 
89/14, the copy of the Profits and Loss report should be 
presented to the Presidents of the Board and Auditor within 
seven working days of receipt of the report.

เลขานุการบริษัท Company Secretary
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareholders and Management

ให้ค�ำแนะน�ำเบ้ืองต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคบั
ต่ำงๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมกำรต้องกำรทรำบและติดตำมให้
มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลงในข้อก�ำหนดกฎหมำยท่ีมีนัยส�ำคัญแก่คณะ
กรรมกำร

จัดประชุมผู้ถือหุ ้นและประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ

บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมของคณะ
กรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มกีำรปฏิบัติตำมมตทิีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ี 
รับผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีก�ำกับบริษัท ตำมระเบียบและ 
ข้อก�ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท และด�ำเนินกำรเรื่อง 
อ่ืนๆ ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทุนประกำศก�ำหนด

Provide regular advice to the Board of Directors in  
respect of all legal and regulatory issues.

Organize shareholders and Board meetings in  
compliance with legal and regulatory requirements.

Record proceedings of shareholders and Board  
meetings and ensure decisions agreed at the meetings 
are implemented. 

Follow legal and regulatory requirements in the control 
and disclosure of corporate information.

Follow legal and regulatory requirements in respect of 
Board decisions.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบริษัท ยังมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ Additional duties and responsibilities include: 

คณะกรรมกำรบริษัทได้กลัน่กรองและพิจำรณำถงึกำรก�ำหนด

ส�ำหรับค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

ค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำร
ระดับสูง อย่ำงเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและบทบำท
กำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรแต่ละท่ำน และสำมำรถเปรียบเทียบได้
กับธรุกิจหรืออุตสำหกรรมในประเภทเดียวกันหรือใกล้เคยีงกบับริษัท 
ท้ังนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก�ำหนดค่ำตอบแทน ท�ำหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ 
นโยบำยและรูปแบบกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน หรือผล 
ประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุก
ชุดเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

ท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทก�ำหนดโดยเชื่อมโยงเก่ียวกับผลกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัทแต่ละปีและผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ 
ผู้บริหำรระดับสูงมีควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้ ได้

The Board of Directors has appropriately considered the 
remuneration for the directors, sub-committee and senior 
management for the duties, responsibilities and participation 
of each director. And can compare with other businesses 
in the same industry or similar to the company. The Board 
of Directors assigns the Nomination and Remuneration  
Committee responsible for establishing and reviewing  
criteria, policies, and forms of consideration for compensation  
or other benefits to the Board of Directors and all sub- 
committees for submission to the Board of Directors for 
approval before proposing to the shareholders’ meeting for 
approval.

The remuneration for senior executives is in accordance 
with the criteria set by the Board of Directors, linked to the 
annual operating results of the Company and the annual 
performance of the senior executives were appropriately 
to the responsibilities and sufficient to motivate to maintain 
quality personnel.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร Remuneration for the Board of Directors 
and Executives
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ในปี 2563 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น
ครั้งที่ 9 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง
ต่อไปนี้ 

The remunerations in 2020 as the resolution of the Annual 
General Meeting of Shareholders No. 9 on July 7, 2020 are 
listed below: 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ1 เป็นรายบุคคลในปี 2563 สรุป ได้ดังนี้ 
In 2020, remuneration for the Board of Directors, details of which are shown in the below table:

Monetary Remuneration1. 1.

ค่ำตอบแทนกรรมกำร Directors ‘Remuneration

คณะกรรมกำร 
Board of Directors

ค่ำบ�ำเหน็จ (ต่อท่ำน)
Gratuity

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
(ต่อท่ำน)

Monthly Remunerations
(per person)

ประธำนกรรมกำร 
Chairman

ประธำนกรรมกำร 
Chairman

กรรมกำร 
Director

กรรมกำร 
Director

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
(ต่อท่ำน)

Conference fee *
(per person)

คณะกรรมกำรบริษัท 
Board of Directors

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
Audit Committee
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
The Remuneration and Nominating 
Committee

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Enterprise Risk Management  
Committee

คณะกรรมกำรลงทุน 
Investment Committee

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-
-ไม่มี- 

-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-
-ไม่มี- 

-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ไม่เกิน 2.00 ล้ำนบำท จัดสรรให้ประธำน
กรรมกำร และกรรมกำรท่ำนอ่ืน ท่ำนละ 1 ส่วน 
No more than 2.00 mill ion baht  
allocated to the Chairman two parts 
each and other directors are allocated 
one part per person.

-ไม่มี- 
-None-
-ไม่มี- 

-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

หมำยเหตุ  *ค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่ำน จะจ่ำยให้แก่กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น
Remark * Meeting allowance per person was paid to only the attendees of the meeting.

รำยชื่อกรรมกำร 
Board of Directors

ค่ำบ�ำเหน็จ
กรรมกำร 
Gratuity

คณะ
กรรมกำร

บริษัท
Board of 
Directors

คณะ
กรรมกำร

ลงทุน
Investment 
Committee

คณะ 
กรรมกำร

บริหำร
ควำมเสี่ยง
Enterprise 

Risk  
Management 
Committee

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

Audit  
Committee

คณะ 
กรรมกำร
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 

Remuneration 
and  

Nominating 
Committee

รวม 
Total

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร (บำท) 
Remunerations (Baht)

นำยสุจินต์ หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

นำงคมคำย ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

ดร.กอปร กฤตยำกีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล 
Dr. Apirak Thaipatanagul 

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa

380,954

190,476

190,476

190,476

190,476

190,476

150,000

100,000

100,000

100,000

40,000

80,000

-

-

80,000

120,000

40,000

-

40,000

40,000

-

-

-

20,000

-

-

60,000

60,000

20,000

-

-

80,000

80,000

-

-

40,000

570,954

410,476

510,476

470,476

290,476

330,476

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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รำยชื่อกรรมกำร 
Board of Directors

ค่ำบ�ำเหน็จ
กรรมกำร 
Gratuity

คณะ
กรรมกำร

บริษัท
Board of 
Directors

คณะ
กรรมกำร

ลงทุน
Investment 
Committee

คณะ 
กรรมกำร

บริหำร
ควำมเสี่ยง
Enterprise 

Risk  
Management 
Committee

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

Audit  
Committee

คณะ 
กรรมกำร
สรรหำและ
ก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 

Remuneration 
and  

Nominating 
Committee

รวม 
Total

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร (บำท) 
Remunerations (Baht)

นำงนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

นำยธะเรศ  โปษยำนนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

รวม 
Total

นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet

190,476

142,857

2,000,000

190,476

142,857

100,000

100,000

970,000

100,000

100,000

-

-

240,000

-

-

-

40,000

140,000

-

-

-

-

140,000

-

-

80,000

80,000

440,000

80,000

-

370,476

362,857

3,930,000

370,476

242,857

7.

9.

8.

10.

หมำยเหตุ :  ค่ำตอบแทนกรรมกำร ไม่รวมค่ำตอบแทนในฐำนะผู้บริหำร 
Note :  The remuneration for committee did not include in the remuneration as the management.

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและ

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพให้แก่

โบนัสให้กับผู้บริหำรจ�ำนวน 8 รำย รวมทั้งสิ้น 31.48 ล้ำนบำท

ผู้บริหำร ซึ่งเป็นกำรจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพในอัตรำส่วน
ร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน ให้กับผู้บริหำรจ�ำนวน 8 รำย เป็นจ�ำนวน 
2.23 ล้ำนบำท

In 2020, the Company paid the remuneration, including  
salary and bonus, to the eight executives with a total of 31.48 
million baht.

In 2020, the Company provided the provident fund for the 
Company’s executives with 5-10 percent contribution on 
their salary, to the eight executives with a total contributed 
2.23 million baht.

ค่าตอบแทนผู้บริหาร Executives’ Monetary Remuneration

ค่าตอบแทนอื่น Other Remunerations2. 2.

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนอื่นผู้บริหำร 

- ไม่มี-
Directors ‘Remuneration

Other remunerations for executives 

- None -
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จ�ำนวนพนักงำนของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 53 คน แยกเป็นจ�ำนวน
พนักงำนในหน่วยงำนหลัก ดังนี้ 

The total number of employees as at December 31, 2020 
was 53, employees working on each core business line is 
listed below:

บุคลากร Human Resources

แผนก 
Department

จ�ำนวนพนักงำน 
No. of Employees

ผู้บริหำร - Management

วำงแผนกลยุทธ์ - Strategic Planning

สนับสนุนข้อมูล - Data Support

บัญชีและกำรเงิน - Accounting & Finance

บริหำรส�ำนักงำน - Administration

บริหำรควำมเสี่ยง - Enterprise Risk Management

บริหำรและพัฒนำทุนมนุษย์ - Human Resource

ดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย - Compliance

รวมทั้งสิ้น - Total

พัฒนำธุรกิจ - Business Development

พัฒนำผลิตภัณฑ์ - Product Development

พิจำรณำรับประกันภัย - Underwriting

ควบคุมภำยในและงบประมำณ - Operation Control & Budgeting

ลงทุน - Investment

เทคโนโลยีสำรสนเทศ - Information Technology

ตรวจสอบภำยใน - Internal Audit

กำรตลำดทำงเลือก - Alternative Marketing

4

3

5

5

2

3

2

1

53

6

1

5

3

3

6

2

2

ค่าตอบแทนพนักงาน Employees’ Remuneration

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนทุกระดับอย่ำง
เหมำะสมและเป็นธรรม ตำมคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน โดยพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งใน
ระยะส้ัน และระยะยำว  โดยค่ำตอบแทนในระยะส้ันน้ัน บริษัทก�ำหนด
ให้มีกำรพิจำรณำปรับเพ่ิมอัตรำเงินเดือนประจ�ำปีของพนักงำน 
ตำมกระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดหลักกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนแบบ Pay for Performance โดยอิงกับผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนเป็นรำยบุคคล ผ่ำนกำรประเมิน Key Performance 
Indicator (KPI) ซึ่งถ่ำยทอดแบบบนลงล่ำง โดยเริ่มจำกระดับบริษัท
ลงมำระดับสำยงำน ฝ่ำย แผนก และพนักงำนตำมล�ำดับ และกำร
ประเมิน Competency ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักของบริษัท 
ส่วนค่ำตอบแทนในระยะยำวน้ัน บริษัทได้พิจำรณำถึงศักยภำพของ
พนักงำนผ่ำนกำรประเมิน Competency ท่ีบริษัทน�ำมำใช้ในกำร
ก�ำหนดควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของพนักงำน  นอกจำกนี้บริษัท
ยังได้ท�ำกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกับบริษัทอ่ืนๆในกลุ่มประกนัภยัเป็นระ
ยะๆ เพื่อรกัษำ และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนบริหำร
ทุนมนุษย์ให้กับบริษัท

The Company has reasonable and fair remuneration policy 
for every level of employees, based on their educational 
background, knowledge, skill, and work experience and 
pays them both short and long term remuneration. For 
short term one, the Company has clear and transparent 
process to determine yearly salary increase, based on Pay 
per Performance principle; which takes each employee’s 
performance evaluation, through Key Performance Indicator 
(KPI), into consideration. The KPI is transferred from top 
to bottom, starting from corporate level down to division,  
department, section and employee. In addition, competency 
is also assessed in accordance with the Company’s core  
culture. For long term remuneration, the Company considers  
each employee’s potentiality through competency  
assessment, which is used in determining advancement  
in career path. Apart from this, the Company periodically  
surveys the remuneration of other companies in the  
insurance group in order to maintain and strengthen its 
competitiveness in managing human capital.
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ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนนอกเหนือจำกเงินเดอืนตำมปกติ
แล้ว ยังมีสวัสดิกำรอ่ืนอันประกอบด้วย  โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเล้ียงชีพท่ีจ่ำยสมทบในอัตรำร้อยละ 5 - 10 ขึ้นอยู่กับอำยุ
งำน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเบ้ียประกันสุขภำพ ค่ำเบ้ียประกันชีวิต  
ค่ำเบีย้ประกันอุบติัเหตุ เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม เงิน
สมทบโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน กำรประกันชีวิต อุบัติเหตุและ
สุขภำพ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร ในปี 2563 บริษัท
ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ�ำนวนท้ังส้ิน 79 ล้ำนบำท โดยมี
ข้อมูลตำมตำรำงดังต่อไปนี้

Apart from salaries, the remuneration package includes 
bonuses, financial aids, employee provident fund to 
which the Company contributes five to ten percent of the  
individual employees’ salary depending on years of  
service, healthcare, health insurance premiums, life  
insurance,  accident  insurance,  contr ibut ion to  
compensation and social security funds, retirement 
benefit, training and development, other employee  
expenses and personnel development.  In 2020, 
The Company paid Baht 79 mill ion for employee  
remuneration, details of which are as follows:

ค่ำตอบแทนของพนักงำน 
Employees expenses

ล้ำนบำท 
THB Million

เงินเดือนและค่ำแรง - Salary and wage

เงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) - Contribution to provident fund

ค่ำตอบแทนอื่นๆ - Other benefits

เงินประกันสังคม - Social security fund

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน - Defined benefit plans

รวม

68.88

4.27

3.34

0.36

2.22

79.07

นโยบายการพัฒนาบุคลากร Human Resource Development Policy

บริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคญักับเรื่องกำรพฒันำบุคลำกร

ในปี 2563 พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรมจ�ำนวน 52 คน จ�ำนวน 

เป็นอย่ำงมำก เพื่อให้พนักงำนได้พัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน 
รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดย
บริษัทให้พนักงำนจัดท�ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล (Individual  
Development Plan) ซึ่งพนักงำน ผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนบริหำร
และพัฒนำทุนมนุษย์ จะร่วมกันกำรก�ำหนดรูปแบบ หลักสูตรกำร
พฒันำ และประเมินผลกำรพฒันำส�ำหรบัพนักงำนแต่ละคน นอกจำก
นี้ บริษัทยังได้ให้ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทในหลักสูตรสำขำวิชำ
ที่จ�ำเป็น ให้แก่พนักงำนด้วย

150 หลักสูตร อบรมทั้งหมด 2,141.5 ชั่วโมง ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 41 
ชั่วโมงต่อพนักงำนที่ได้รับกำรอบรมหนึ่งคน

The Company attaches a high level of importance to human  
resource to develop essential skills that are appropriate  
to their role and career advancement. The Company  
encourages the employees to develop Individual  
Development Plan and; with the support of each  
employee’s boss together with the human capital  
management and development, incorporates it into  
a proper type of development. In addition, the Company  
also provides scholarship for employees to pursue their  
master degree in relevant fields.

In 2020, the Company assigned 52 employees to attend 
150 training courses 2,141.5 all training hours, 41 average 
training hours per employee on training,
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นอกเหนือจำกแผนงำนในกำรพฒันำบุคลำกรตำมปกตท่ีิกล่ำว

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ที ่1/2564 เม่ือวนัท่ี

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน

ถึงข้ำงต้นแล้ว ในปี 2563 แล้ว บริษัทยังส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (lifelong learning) โดยพนักงำนสำมำรถเลือกเรียนหลักสูตร
ท่ีตนเองสนใจนอกเหนือจำกงำนปกติ ภำยใต้แฟลตฟอร์มที่บริษัท
ก�ำหนด เพื่อกำรเสริมทักษะใหม่ (upskill) กำรเพิ่มทักษะใหม่ท่ี
จ�ำเป็น (reskill)  ซึ่งเป็นกำรขยำยโลกทัศน์ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เกิด
ทักษะใหม่ๆ และยังสำนต่อกิจกรรม Knowledge Sharing เพื่อให้
พนักงำนสำมำรถรับฟัง แลกเปล่ียนควำมรู้ใหม่จำกเพ่ือนพนักงำน 
และวิทยำกรภำยนอก ในบรรยำกำศท่ีสร้ำงสรรค์ ท้ังควำมรู้ท่ีเก่ียว
กับธุรกิจประกันชีวิต, กำรปรับ mindset (กรอบควำมคิด) เป็นต้น 
เพื่อให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคล่ือน
องค์กรและธุรกิจให้สำมำรถปรับตัวและสำมำรถแข่งขันได้

19 กุมภำพันธ์ 2564 ซ่ึงมีกรรมกำรตรวจสอบท้ัง 3 ท่ำนเข้ำร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดย
กำรซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร เจ้ำหน้ำท่ี และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
ถึงระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ คือ

ท่ีเพียงพอและเหมำะสมส�ำหรับเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่ำว 
อีกท้ัง บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในในหัวข้ออ่ืนๆ ท่ีเพียงพอและ
สำมำรถท�ำให้กำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีด ี(Good Corporate Governance) และมีควำมโปร่งใส

Apart from human development plan as above mentioned  
in 2020, the Company also promotes lifelong learning  
to employees. They can choose to take courses of their  
interest apart from their regular work under the  
platform specified by the Company for enhancing new  
skills (upskill), adding new necessary skills (reskill) to  
expand the worldview. And continued to do knowledge  
sharing activities so that employees could listen and  
exchanging new knowledge from other employees  
and external speakers under the creative atmosphere.  
Including knowledge about the life insurance business,  
mindset adjustment (conceptual framework), etc.  
All of this is to be ready for change and to be part of  
driving organizations and businesses to be adaptable  
and competitive.

At the Board of Directors meeting No.1/2020 on February 
19, 2020 in which the three Audit Committee members also 
participated, the Board of Directors assessed the Company’s 
internal control system and inquired the management, staff 
members and concerned units about various pillars of the 
internal control system, including

The Board of Directors deemed that the Company’s internal 
control system was adequate and appropriate for entering 
into transactions with the major shareholders, directors, 
executives and related persons of the foregoing persons. 
As well, other pillars of the internal control system were 
adequate and could allow for the Company to operate 
business under good corporate governance principles and 
with transparency.

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง Internal Control and Risk Management
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท

Summary of the Board of Directors’ Opinion  
Regarding Internal Control System

1. 1.

กำรควบคุมภำยในองค์กร

กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
กำรประเมินควำมเสี่ยง

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล
ระบบติดตำม

Control environment

Control Activities
Risk Assessment

Information & communication 
Monitoring Activities

1.

3.
2.

4.
5.

1.

3.
2.

4.
5.
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นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีอ�ำนำจหน้ำที่สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อ
ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท อีกท้ังได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อสอบทำนให้บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำร
เงินอย่ำงถูกต้อง และพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ี
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและเป็นไปตำม
ท่ีกฎหมำย ประกำศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน คณะ
กรรมกำรตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในในเรื่องข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้สอบบัญชี

In addition, the Board of Directors has entrusted the Audit 
Committee with power and duties to review and ensure that 
the Company has a sound and effective internal control 
and internal audit system and abides by the law governing 
securities and exchange, the SET’s regulations or the laws 
applicable to the Company’s business. The Audit Committee 
must hold a meeting at least once a quarter to review and 
ensure correctness of the Company’s financial reporting and 
to consider and make certain that the Company’s connected 
transactions or transactions with potential conflict of interest 
are correct and compliant with the applicable laws and the 
notifications and regulations of the Securities and Exchange 
Commission, the Capital Market Supervisory Board, the 
Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand,  
the Stock Exchange of Thailand and other concerned  
authorities. Audit committee agreed with the Company’s 
board of directors and auditor. 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เ ห็นสอดคล ้อง กับ

บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งอยู ่ภำยใต้

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีหัวหน้ำงำน

โดยในระหว่ำงปีฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบกำรควบคมุกำรปฏบัิติงำน
ของฝ่ำยบริหำรและระบบกำรติดตำมที่มีประสิทธิผลเพียงพอ

กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีอ�ำนำจในกำรแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  

ตรวจสอบภำยในท่ีมีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ท่ี
เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  โดยปัจจุบันมีนำงสำวพนิดำ 
อำกำศอ�ำนวย ท�ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน

ตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำม
เส่ียง และกำรก�ำกับดูแลแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษัท และน�ำเสนอ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส

The Audit Committee provided opinion consistent with that 
of the Board of Directors and the auditor.

The Company has established Department of Internal Audit 
which is under the direct supervision of the Audit Committee 
with full authority to appoint, dismiss and transfer Head of 
Internal Audit Department.

The Audit Committee monitors the operational activities of 
the Head of the Internal Audit Department. The Committee 
supports training program for the Department’s Head to  
ensure that he or she obtains skills and knowledge  
appropriate for the role of internal auditor. Ms.Phanida  
Arkad-amnuay, is the Head of Internal Audit Unit.

During the year, the Internal Audit Department performed 
the audit according to the audit plan approved by the Audit 
Committee and providing advice on internal control, risk 
management and overseeing various departments in the 
company and regularly report to the Audit Committee every 
quarter.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความ
เห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

Opinion of the Audit Committee that Is Different from 
the Board of Directors or the Auditor’s Observation 
Regarding Internal Control

Head of Internal Audit Unit

2.

3.

2.

3.
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บ ริษั ท ไ ด ้ จั ด ต้ั ง ฝ ่ ำ ย ดู แ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย 

ในระหว่ำงปีฝ่ำยดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ได้มีกำร

(Compliance) ขึน้ โดยได้รับอนุมัติตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
วำระพิเศษ เม่ือวันที่ 10 ตุลำคม 2557 ซึ่งฝ่ำยดูแลกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย
มี นำงสำวชลธิชำ อำรยเมธีกุล ท�ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย

ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท�ำกำรสอบ
ทำนเป็นประจ�ำในทุกไตรมำส 

The Company has established a compliance department, 
which was approved by the Board of Directors on October 
10, 2014. The Department will be under supervision of the 
Audit Committee. Ms.Cholthicha Arayamaytheekul, act as 
the head of Compliance department.

During the year, the department performed compliance 
monitoring and report to the audit committee to review on a 
regular basis every quarter.

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท Head of Compliance Unit4. 4.
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การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Policies

คณะกรรมกำรของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำร

ตระหนักถึงบทบำทและ ควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำองค์กร มีควำม
มุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี บริษัท
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เพ่ิมคุณค่ำให้กับผู้ถือหุ้น พนักงำน 
ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่ำ
บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสำมำรถปรบัตัวกับปัจจยักำร
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ในขณะเดียวกันบริษัท ค�ำนึงถึงจริยธรรมในกำร
ด�ำเนินธุรกิจและผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในระยะยำว เพื่อ
น�ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กรอย่ำงยั่งยืน

ที่ดี เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติใน
กำรด�ำเนินงำน ดังนี้

The Board of Directors of Thaire Life Public Company Limited  
is aware of its role and responsibility as leader of the  
organization and remains steadfast in conducting business 
under the corporate governance principles. The Company  
itself encourages the creation of innovation that can add 
value for shareholders, employees, customers, business 
partners and all groups of stakeholders. This is for the  
stakeholders to rest assured that the Company has the  
ability to compete and adapt to changes, while taking  
account of code of ethics and long-term social and  
environmental impacts to ultimately create sustainable  
value for the organization.

The Board of Directors has established the corporate  
governance policy for the directors, executives and  
employees to adhere to in performing their duties,  
as follows:

การก�ากับดูแลกิจการ / Corporate Governance

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวัตถุ
ประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่
กิจกำร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่ำงยั่งยืน
ตลอดจนกำรก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยกำรด�ำเนินงำน  
ให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ท้ังยังต้องมีกำร 
ติดตำมประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริษัท จะปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมทุ ่มเทและ 
รับผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ และมีกำรจัดแบ่งบทบำทหน้ำท่ี
ระหว่ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ออก 
จำกกันอย่ำงชัดเจน โดยมีกระบวนกำร ในกำรติดตำมดูแล 
ฝ่ำยจัดกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมมุ่งมั่น ควำมรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือ
หลักกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรทีดี่ จริยธรรมและ จรรยำบรรณธุรกิจ
ควบคู่ไปกับข้อบังคบัและระเบียบของบริษัทเป็นแนวปฏบิติัในกำร
ด�ำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจดัให้มกีระบวนกำรสรรหำกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีมีคณุสมบัติท่ีเหมำะสมต่อกำรขบัเคล่ือน
องค์กรไปสู่เป้ำหมำย ตลอดจนจัดกำรก�ำกับดูแลให้มีโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลทีมี่ประสิทธภิำพ ท้ังยงัต้องมีกำร
ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำทักษะและควำมรูส้�ำหรบักำรปฏบิติัหน้ำท่ี
ของทุกฝ่ำยในองค์กรอย่ำงสม�่ำเสมอ

The Board of Directors plays a crucial role in defining  
objectives which could lead to sustainable value  
creation including business, customer, stakeholders, 
and sustainable society by setting the Company strategy 
and policies to attain the objectives and goals as well as 
monitoring, evaluating, and reporting on performance. 
The Board of Directors perform dedicated and  
responsibility, independent and clearly define the roles 
and responsibilities of chairman and chief executive 
officer and monitor management’s proper performance 
of its duties. 
The Board of Directors, executives and employees  
must perform duties with commitment, responsibility 
and integrity by upholding the corporate governance 
principles and the code of ethics and conduct along 
with company regulations in their work. 
The Board of Directors must put in place a nomination 
process to ensure that qualifications of nominated  
directors, executives and employees are sufficient 
to drive the organization forward towards goals, as 
well as set an effective compensation structure and  
performance evaluation and provide skil l  and  
knowledge development for every departments in the 
company on a regular basis.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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คณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกำรก�ำกับดูแลและจัดกำรให้บริษัท 
มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ตลอด
จนติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจ
เกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ รวมทั้งป้องกัน 
กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกำสของบริษัทในทำง
ที่มิชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให ้ มี
กระบวนกำรกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ และน่ำเชื่อถือ  
เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมกำรบริษัท ต ้องสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้ถือหุ้น ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ และมีช่องทำงกำรส่ือสำร
กับบริษัทอย่ำงเหมำะสม รวมท้ังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์  
เพื่อท�ำหน้ำท่ีส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน อย่ำง 
เหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ

คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องยึดถือปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีกำรส่ือสำร
นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัในองค์กรและต่อบุคคลภำยนอก
เพื่อให้เกิดกำรน�ำไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมกำรบริษัทต้องสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ี
มีกำรน�ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยและแผนธรุกจิ ท้ังในระยะส้ันและระยะยำว 
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

The Board of Directors should ensure that the company 
has risk management and internal control system and 
monitor conflicts of interest that might occur between 
the company and stakeholders. The board should also 
prevent the inappropriate use of corporate assets,  
information and opportunities.

The Board of Directors must ensure the integrity of the 
company’s financial reporting process to be timely,  
accurate disclosure and trustworthy information  
regarding to regulatory requirements, accounting  
standard and the company procedure. 

The Board of Director must encourage shareholders’  
participation, ensure equitable treatment of shareholders  
and shareholders’ rights to access information with  
appropriate channels of communication with the  
Company by providing the investor relations services to 
facilitate proper, equal and timely communication with 
shareholders and other stakeholders.

The Board of Directors, executives and employees must 
adhere to the anti-corruption policy. The Company has 
communicated this policy within the organization and 
the outsiders to ensure it is translated into practice

The Board of Directors must encourage create a  
corporate innovation culture that creates value for the 
company and its shareholders together with benefits 
for its customers, other stakeholders, society, and the 
environment, in order to support sustainable growth of 
the company.

5.

6.

7.
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9.
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กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท
ถือเป็นดัชนีชี้วัดท่ีส�ำคัญในกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมถงึกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนของพนักงำนทุกคน

Compliance with THREL’s corporate governance policy 
is a key indicator to measure the business management  
performance of the Board of Directors and executives and 
to evaluate the performance of all employees.
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บริษัทส่งเสริมให้เกดิกำรปฏบัิตติำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำงๆ

ท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ มีกำรส่ือสำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคน ตระหนักและรับทรำบโดยทั่วกัน ถึงควำมส�ำคัญของ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยให้พนักงำนทุก
คนได้ศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจ และลงนำมรับทรำบ เพ่ือยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำน พร้อมท้ังเผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีไว้บนเว็บไซต์บริษัท รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในภำพรวม โดยมอบหมำยให้ผู้
ท่ีเก่ียวข้องไปด�ำเนินกำรและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ เช่น ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเรื่องควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ กำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ของกฎหมำยและระเบียบข้อบังคบัของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
และรำยงำนผลให้คณะกรรรมกำรทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส มอบ
หมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ดูแลเรื่องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร และรำยงำนผลให้คณะกรรรมกำรทรำบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส เป็นต้น

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร
ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และท�ำหน้ำท่ีติดตำม
เรื่องส�ำคัญท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�ำหรือเรื่องท่ีต้องกำรกำรดูแลอย่ำง
ใกล้ชิด ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อยประจ�ำรวม 4 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน โดยมกีำรก�ำหนดองค์ประกอบสมำชกิ ขอบเขตหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่ำงชัดเจน ดังนี้

The Company encourages compliance with the corporate 
governance principles and code of business ethics and 
communicates with the directors, executives and employees  
to ensure that they would realize and acknowledge the 
significance of corporate governance and ethics and that 
all employees have studied, familiarized themselves with, 
and signed to acknowledge the corporate governance 
and ethics as a guideline for their operation. Moreover, the  
Company has to maintain corporate governance policies on 
its website and regularly monitors the compliance program in 
general. An assigned working party must report all updates 
and progresses to the Board of Directors. For instance, the 
Audit Committee has been entrusted with duties to monitor 
issues concerning a conflict of interest, internal control and 
audit, and compliance with laws and regulations prescribed 
by relevant authorities, and to regularly report the Board of 
Directors on a quarterly basis. The Company secretary is 
responsible for reporting on securities holding by directors 
and executives and informing the results thereof to the Board 
of Directors on a quarterly basis; and so on.

To enhance efficiency in business administration and  
supervision, the Board of Directors has appointed  
subcommittees to specially oversee and follow up on the 
routinely important activities or the activities that need close 
attention. There are four subcommittees at present, namely 
the Audit Committee, the Enterprise Risk Management  
Committee,  the Investment Committee and the  
Remuneration and Nominating Committee. Their structures 
and responsibilities are clearly identified as follows:

คณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

Subcommittees

List of Subcommittee Members and the Scope of Duties 
and Authorities

คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย
ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกล่ันกรองรำยละเอียด และได้
ก�ำหนด คุณสมบัต ิและขอบเขตหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของคณะ
กรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเรื่องไว้อย่ำงชัดเจน

ประธำนคณะกรรมกำรจะไม่ท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในคณะ
กรรมกำรชุดย่อย เพ่ือให้กำรท�ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง

ท้ังน้ี โดยในแต่ละคณะกรรมกำรชุดย่อยจะมีกำรประชุมประเมิน
ผลกำรด�ำเนินงำนหรือทบทวนนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

The Board of Directors may form Subcommittees in 
various aspects of concerns to assist in studying and 
scrutinizing details of particular matters. Qualifications  
and scope of duties and responsibilities of each  
committee shall be clearly defined.

The Board Chairman shall not act as either chairman 
or member of the Subcommittees so as to ensure that 
each committee can truly exercise their independent 
judgment.

For each board-level committee, a meeting shall be  
convened to assess the performance or review all  
policies at least once a year.

1.

2.

1.

2.
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จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2555 ปัจจุบันประกอบด้วย

บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน

ท้ังน้ี นำงสำวพนิดำ อำกำศอ�ำนวย ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 
ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ�ำนวน 
3 ท่ำน ดังนี้

เพื่อท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท  
รวมถึงก�ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำร 
คัดเลือกผู ้ตรวจสอบบัญชี และกำรพิจำรณำข้อขัดแย ้งทำง 
ผลประโยชน์ จ�ำนวน 2 ท่ำน คือ ดร.กอปร กฤตยำกีรณ และ 
นำยธะเรศ โปษยำนนท์

ภำยใน ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

The Audit Committee was established on November 5, 
2012, consisting of three independent directors. The Audit 
Committee’s term is three years. As at December 31, 2020, 
its existing members are listed below:

There are two members of the Audit Committee, namely 
Dr.Kopr Kritayakirana and Mr.Tarate Poshyananda, who 
has accounting and financial knowledge, was assigned to 
examine and oversee the Company’s operation, financial 
reporting, internal control system, external auditor selection, 
and conflict of interest.

Ms. Phanida Arkad-Amnuay, Internal Audit Manager, serves 
as the secretary of the Audit Committee.

คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee

ชื่อ 
Name

ต�ำแหน่ง 
Position

ดร.กอปร กฤตยำกีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

นำยธะเรศ โปษยำนนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

นำงคมคำย  ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
Independent Director and Chairman of the Audit Committee

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
Independent Director and Audit Committee

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
Independent Director and Audit Committee

1.

3.

2.

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระ
ด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ท้ังน้ี เม่ือครบก�ำหนดวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจ
สอบทีพ้่นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบักำรแต่งตัง้ให้กลับเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งได้อีก

Chairman and members of the Audit Committee are in office 
for a term of three years. The chairman and members who 
retire by rotation upon the end of each term of office could 
be reappointed to serve on the Audit Committee.

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

Term of Office

The Scope of Duties and Authorities 
สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ 
เปิดเผยอย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
โดยประสำนงำนกับผูส้อบบัญชภีำยนอกของบริษทั และผู้บริหำร
ท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินท้ังรำยไตรมำส
และประจ�ำปี

เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ  
ท่ีเห็นว่ำจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท

To review and ensure the accuracy and adequate  
disclosure of the Company’s financial reports in  
accordance with Thai Financial Reporting Standards by 
collaborating with the Company’s external auditor and 
executives who are in charge of financial reporting on 
a quarterly and yearly basis.

To recommend the auditor, during the course of  
auditing the Company’s accounts, to review or examine 
any transactions deemed necessary and significant.

1.

2.

1.

2.
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สอบทำนและประเมินผลให้บริษัทมีระบบควบคมุภำยใน (Internal 
Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ที่มีควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิผลตำมกรอบท่ีได้รับกำรยอมรับเป็น
มำตรฐำนสำกล แสดงควำมเห็นประกอบรำยงำนผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำควำมเป็นอิสระ ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิด
ชอบ ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนเสนอควำมเห็น
ชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอ่ืนใดทีร่บัผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน อนุมัติกฎบัตร และให้ควำมเห็นชอบแผนงำน 
งบประมำณ และทรพัยำกรทีจ่�ำเป็นต่อกำรปฏบัิตงิำนของหน่วย
งำนตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเหมำะสมของขอบเขตและ
ข้อจ�ำกัดในกำรปฏบัิติงำน และค่ำตอบแทนของหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน

สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ รวมถงึประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิตข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท รวมถงึเสนอค่ำตอบแทน
ของผูส้อบบญัชขีองบริษัท รวมท้ังเข้ำร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

พิจำรณำรำยกำรท่ีเ ก่ียวโยงกัน รำยงำนกำรได ้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรำยกำรท่ีอำจจะมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ให้มีควำมถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรพัย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจ
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

To Review and assess to ensure the appropriateness,  
effectiveness and accordance with international  
standards of the Company’s internal control, internal 
audit systems, and risk management systems, provide 
opinion on the Company’s internal control assessment  
report to the Board of Directors, assess the  
independence of the internal audit unit, define the 
authority and responsibility of the internal audit unit, 
recommend the appointment, rotation and termination 
of employment of heads of the internal audit unit or any 
other units in the Company involved with internal audit 
functions, approve the internal audit charter, the audit 
plans, budgets and resource plan for the internal audit 
unit and consider the appropriate scope or resource 
limitations and the remuneration of heads of the internal 
audit unit.

To review and ensure the Company’s compliance with 
the law governing securities and exchange, including  
notifications of the Securities and Exchange Commission,  
notifications of the Capital Market Supervisory Board, 
notifications of the Board of Governors of the Stock  
Exchange of Thailand, regulations of the Stock  
Exchange of Thailand, regulations of the office of  
insurance commission and any other laws applicable to 
the Company’s business.

To consider, select and recommend appointment of an 
independent person to serve as the Company’s auditor,  
propose remuneration for the Company’s auditor, 
and participate in a meeting with the auditor, without  
presence of the management, at least once a year.

To consider the connected transactions, assets  
acquisition/disposal transactions or transactions 
with potential conflict of interest and ensure their  
correctness and compliance with the laws, notifications  
and regulations of the Securities and Exchange  
Commission, the Capital Market Supervisory Board,  
the Board of Governors of the Stock Exchange of  
Thailand, and the Stock Exchange of Thailand  
including other concerned authorities, to make  
certain that these transactions are reasonable and  
bring about the maximum benefit to the Company.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

5.

6.
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จัดท�ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย 
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำน 
ดังกล่ำวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

ปฏบิติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ให้ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีกระท�ำดังต่อไปนี้

To prepare the Audit Committee’s performance report, 
duly signed by the Audit Committee Chairman, for 
publishing in the Company’s annual report, including 
at least the following information:

To perform any other task as assigned by the Board of 
Directors with the Audit Committee’s consent.

Provide recommendation to management and report to 
the Board of Directors in case of whether the following 
actions will occur 

7.

8.

9.

7.

8.

9.

ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัท

ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์

จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)

รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบั ติตำมกฎหมำยว่ำด ้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงประกำศ
และข ้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กำรทุจริต คอร์รัปช่ัน ฉ้อฉล มีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำม
บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน

Opinion on accuracy, completeness and reliability 
of the Company’s financial reports;

Opinion on adequacy of the Company’s internal 
control system;

Opinion on transactions with possible conflict of 
interest;

Number of meetings convened by the Audit  
Committee and meeting attendance by each Audit 
Committee Member;
Opinion or observation in overall received by the 
Audit Committee from a discharge of duty under 
the charter;
Any other transactions that should be disclosed to 
the shareholders and general investors within the 
scope of duties and responsibilities designated by 
the Board of Directors.

Opinion on compliance with the law governing  
securities and exchange, notifications and  
regulations of the Securities and Exchange  
Commission, the Capital Market Supervisory  
Board, the Board of Governors of the Stock  
Exchange of Thailand, and the Stock Exchange of 
Thailand, including any other laws applicable to  
the Company’s business;
Opinion on appropriateness of the auditor;

Transactions with possible conflict of interest; 

Violation of laws applicable to the Company’s 
business.

Fraud, corruption, strangeness or significant  
weakness of internal control systems;

(ก)

(ข)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ค)

(ง)

(ก)

(ค)

(ข)

(a)

(b)

(e)

(f)

(g)

(h)

(c)

(d)

(a)

(c)

(b)

โดยหำกไม่ด�ำเนินกำรแก้ ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
ส�ำนักงำน คปภ. หรือส�ำนักงำน ก.ล.ต.โดยไม่ชักช้ำ

If the corrective action could not complete within Audit 
Committee deems appropriate. The Audit Committee shall 
report to the Office of the Insurance Commission or the SEC 
without delay.
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จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วยกรรมกำร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร โดยคณะกรรมกำรเป็น
ผู้พิจำรณำแต่งต้ัง มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีจ�ำนวน  
6 ท่ำน ดังนี้

The Enterprise Risk Management Committee was  
established on December 1, 2012, consisting of Director, 
independent directors and executive director. The Board 
of Directors appoints the Enterprise Risk Management  
Committee from among directors. The Enterprise Risk  
Management’s term is three years. As at December 31,  
2020, existing members are listed below:

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management Committee

ชื่อ 
Name

ต�ำแหน่ง 
Position

นำงคมคำย ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

นำงนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Mr. Sutee Mokkhavesa

นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นำยธะเรศ โปษยำนนท ์
Mr. Tarate Poshyananda

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Chairman of Enterprise Risk Management Committee

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Enterprise Risk Management Committee

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Enterprise Risk Management Committee

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Enterprise Risk Management Committee

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Enterprise Risk Management Committee

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
Enterprise Risk Management Committee

1.

3.

5.

2.

4.

6.

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง The Scope of Duties and Authorities 
ก�ำหนดกรอบและนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยกรอบและนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องครอบคลุมควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่ 
ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเส่ียงด้ำนประกันภัย ควำมเส่ียง
ด้ำนตลำด ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ควำมเส่ียงสภำพคล่อง  
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร ควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียง ควำมเส่ียง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมเส่ียงด้ำนมหันตภยั ควำมเส่ียง
ท่ีเกิดขึ้นใหม่ ควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจ และควำมเส่ียงอ่ืนๆ 
ตำมที่เห็นเหมำะสม
ประเมินควำมเพียงพอ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทรวมถึงควำมถูกต้องเหมำะสมของ
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ก�ำกับดแูลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัควำมเส่ียง 
และท�ำให้ม่ันใจว่ำบริษัทด�ำเนินกิจกำร ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

จดัให้มีกำรประชมุเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยไตรมำสละหน่ึงครัง้ เพื่อ
ติดตำมสถำนะควำมเส่ียงและกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงของ
บริษัท รวมถงึติดตำมควำมคบืหน้ำในกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีต้องกำรปรับปรุงแก้ ไข เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงและนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่ก�ำหนด และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำง
น้อยไตรมำสละหนึ่งครั้ง

Oversee the Company’s enterprise risk management 
framework and policy which covers strategic risk, 
insurance risk, market risk, credit risk, liquidity risk, 
operational risk, reputation risk, information technology 
risk, catastrophe risk, emerging risk, group risk, and 
other risks as deemed appropriated, and submit to the 
Board of Directors for approval.

Assess the overall  adequacy, efficiency, and  
effectiveness of current risk management as well as 
the accuracy and appropriateness of the Company’s 
Enterprise Risk Management framework.

Monitor key activities and all material enterprise risks 
and ensure that the Company operates in accordance 
with its Enterprise Risk Management Framework and 
Policy.

Meet at least once in every quarter to monitor the 
Company’s risk status, risk profile, and progress of risk 
management and make recommendations to ensure the 
ongoing alignment with the Company’s Enterprise Risk 
Management Framework and Policy and report back to 
the Board of Directors at least once in every quarter.

1.

2.

4.

3.

1.

2.

4.

3.
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กล่ันกรองและน�ำเสนอรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงแบบองค์
รวมและกำรประเมินควำมเส่ียงและควำมม่ันคงทำงกำรเงินของ
บริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

จดัเตรียมแผนบรรเทำควำมเส่ียงเพื่อรบัมือกับควำมเส่ียงกรณี
ฉุกเฉิน
ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

Review the Enterprise Risk Management and Own Risk 
and Solvency Assessment report and submit to the 
Board of Directors for approval.

Prepare a contingency plan to respond to unexpected 
events.
Perform other duties and responsibilities delegated by 
the Board of Directors.

5.

6.

7.

5.

6.

7.

จัดต้ังเม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมกำร
หรือผู้บริหำร และบุคคลท่ีมีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์
เก่ียวกับกำรบริหำรกำรลงทุน กำรบริหำรควำมเส่ียง หรือกำร
วิเครำะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอำจเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคล
ภำยนอกก็ ได้ โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ัง มีวำระกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำร
ลงทุนมีจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้

The Investment Committee was established on February  
25, 2014, consisting of directors or executives and  
personnel with knowledge, skill and experience in investment  
management, risk management or securities analysis.  
The Board of Directors appoints the Investment Committee 
from among the directors, executives or external personnel.  
The Investment Committee’s term is three years. As at  
December 31, 2020, existing members are listed below:

คณะกรรมการลงทุน Investment Committee

ชื่อ 
Name

ต�ำแหน่ง 
Position

นำยสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee

นำยธะเรศ โปษยำนนท ์
Mr. Tarate Poshyananda 
ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

กรรมกำรลงทุน 
Investment Committee

กรรมกำรลงทุน 
Investment Committee
กรรมกำรลงทุน 
Investment Committee

กรรมกำรลงทุน 
Investment Committee

1.

3.

4.

2.

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน The Scope of Duties and Authorities
จัดท�ำกรอบนโยบำยกำรลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงกำรลงทุนและ
กำรประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิตตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำอนมัุติแผนกำรลงทนุของบริษัท ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
นโยบำยกำรลงทุนและกรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส และกำรป้องกัน 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมกำรลงทุน 
ของบริษัท
ก�ำกับดูแลระบบงำน บุคลำกร และข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรลงทุน
ของบริษัท ให้มีควำมเพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำน

ก�ำกับดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรเงินลงทุน ให้เป็นไปตำมกรอบ
นโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวม ระเบียบ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรลงทุน และข้อก�ำหนดของกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้อง

To formulate an investment policy framework, covering 
investment and other business activities of life insurance 
companies as stipulated in notification of the Insurance 
Commission, and submit it to the Board of Directors for 
approval.

To consider and approve the Company’s investment 
plan that is aligned with the investment policy framework 
and risk management policy framework.

To monitor corporate governance, transparency, 
and prevention of conflict of interest associated with  
investment transactions of the Company.
To monitor work systems, personnel and data used for 
the Company’s investments and ensure that they are 
adequate for the operation.

To monitor and ensure that investments and investment 
fund management are in conformity with the investment 
policy framework, overall risk management policy, 
rules and procedures for investment, and relevant legal 
provisions.

1.

2.

4.

5.

3.

1.

2.

4.

5.

3.
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จัดต้ังเม่ือวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ัง  
มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีจ�ำนวน 2 ท่ำน ดังนี้

The Remuneration and Nominating Committee was  
established on February 26, 2015, consisting of three 
members of Independent Director. The Board of Directors 
appoints the Remuneration and Nominating Committee  
from Independent Directors. The Remuneration and  
Nominating Committee’s term is three years. As at  
December 31, 2020, existing members are listed below:

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน Remuneration and Nominating Committee

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

The Scope of Duties and Authorities

งำนด้ำนสรรหำ
พิจำรณำและน�ำเสนอโครงสร้ำง ขนำด องค์ประกอบ รวม
ท้ังคณุสมบัติของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและ
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย  
เพื่อทดแทนกรรมกำรเดิมที่พ้นต�ำแหน่ง

พิจำรณำสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยโดย
พิจำรณำบุคคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
และกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต ่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น 
แล้วแต่กรณี

ดูแลให้คณะกรรมกำรมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสม
ตำมกรอบนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด รวม
ถึงมีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลง

รำยงำนผลกำรลงทุนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำง
สม�่ำเสมอ

ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

Nomination
To determine and recommend the structure, size, 
composition, and qualification of the Board of  
Directors and subcommittees.

To determine policy, criterion, qualification, and 
nominating procedures for appointing directors and 
subcommittee members to replace the outgoing 
members.
To recruit and nominate the directors and  
subcommittee members from the qualified  
candidates and submit the lists to the Board of 
Directors for approval and/or propose them to 
the meeting of shareholders for approval, as the  
case may be.

Ensure that the board has the appropriate size 
and composition in accordance with the policy  
framework set by the board of directors. Including  
adjustments to be in line with the changing  
environment

To report results of the investments to the Board of 
Directors on a regular basis.

To perform any other task or the task under its authority 
and responsibility as assigned by the Board of Directors.

1.
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

6.

7.

1.
(a)

(b)

(c)

(d)

6.

7.

ชื่อ 
Name

ต�ำแหน่ง 
Position

ดร.กอปร กฤตยำกีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana
นำงคมคำย  ธูสรำนนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon
อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ 
In the process of recruiting.

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
Independent Director and Chairman of the Remuneration and Nominating Committee
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
Independent Director and Remuneration and Nominating Committee
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
Independent Director and Remuneration and Nominating Committee

1.

2.

3.
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พิจำรณำทบทวนอ�ำนำจ และหน้ำที่เก่ียวกับกำรสรรหำ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำรปรับปรุงให้เหมำะสม
และสอดคล้องกับ กฎหมำย ระเบียบหรือค�ำส่ังของหน่วย
งำนก�ำกับ เช่น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่ง
เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ฯลฯ
พิจำรณำสรรหำ กล่ันกรองและเสนอรำยชื่อผู้ที่เหมำะสม
เพื่อมำด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ในกรณท่ีีมีต�ำแหน่ง
ว่ำงลง 
พิจำรณำหลักเกณฑ์และแผนในกำรสืบทอดต�ำแหน่งของผู้
บริหำรระดับสูง ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

To determine and review authority and duties of the 
nominating to appropriate and comply with legal, 
regulations and regulatory agencies such as OIC, 
SET and SEC etc.

To select, screen and propose a qualified person to 
assume the position of President when it becomes 
vacant. 
To propose the criteria and succession plan for key 
management for Board of Director’s consideration.

(จ)

(ฉ)

(ช)

(e)

(f)

(g)
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ผู้บริหำรระดับสูง หมำยควำมถึง ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ รวมถึง
ต�ำแหน่งอื่นที่จะก�ำหนดในอนำคต

Top management means president and executive president.

งำนด้ำนก�ำหนดค่ำตอบแทน

งำนด้ำนอื่น ๆ

ก�ำหนดนโยบำย โครงสร้ำงผลตอบแทน และผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
โปร่งใสและเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ โดยค�ำนึง
ถึงหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพ่ิมของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะ
ยำวประกอบกำรพิจำรณำด้วย

ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

ก�ำหนดนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำร
ระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรดังกล่ำว

พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีแก่คณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีแก่ผู้บริหำรระดับสูง
เป็นรำยบุคคลก่อนน�ำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมกำร

พิจำรณำทบทวนอ�ำนำจ และหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร ในกำรปรับปรุง
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบหรือค�ำส่ัง
ของหน่วยงำนก�ำกับ เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯลฯ

Remuneration

Others

To determine a policy and structure of remuneration 
and other benefits for directors, board advisors, 
and subcommittee members of the Company 
that are subject to transparent criteria and are  
commensurate with their responsibilities, taking  
into account duties, responsibilities and related 
risks and focusing on increase in shareholders’ 
equity in the long term.

To perform any other duties as assigned by the 
Board of Directors. 

To determine a policy on remuneration of top  
management that is consistent with the Company’s 
overall performance and the performance of that 
executive.

To determine annual remuneration of the Board of 
Directors and subcommittee members and propose 
it to the meeting of shareholders for approval.

To determine annual remuneration of the individual 
top management and propose it to the Board of 
Directors for approval.

To determine and review authority and duties of the 
remunerating to appropriate and comply with legal, 
regulations and regulatory agencies such as OIC, 
SET and SEC etc.

2.

3.

(ก)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

2.

3.

(a)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

Nomination and Appointment of Independent Directors

Definition of Independent Director

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด Nomination and Appointment of Directors and Top 
Management

ในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์กำร

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดค�ำนิยำมของกรรมกำรอิสระ

คัดเลือกกรรมกำรอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์ของกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ 
ของกรรมกำรอิสระที่อ้ำงอิงจำกนิยำมของกรรมกำรอิสระของ
บริษัท โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่ำกับส�ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศ ตลท. และ 
ประกำศ คปภ. ดังนี้

เทียบเท่ำกับเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้

The Company sets out criteria for selection process of  
independent directors. A candidate must meet the  
qualifications for director nomination of the Company as well 
as the qualifications of ‘Independent Director’ as defined by 
the SEC, SET and OIC, these qualifications are as follows;

“Independent Director” of the Company means a person who 
possesses the complete qualifications and has the minimum 
independency as required under the Notification of the Board 
of Governors of the Stock Exchange of Thailand and Office 
of Insurance Commission as follows:

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิติบุคคลท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้ง โดยให้นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง  
ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�ำดบัเดยีวกัน 
หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจำกลักษณะ 
ดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร 
จดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส 
พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ใน
ลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง่
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนติิบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

An independent director must not hold more than 1%   
of the total number of shares with voting rights of the 
Company, parent company, subsidiaries, associated 
companies or any other juristic persons who may have 
a conflict of interest, inclusive of number of shares held 
by his/her related persons.
An independent director must not be a director who 
takes part in management, an employee, a staff  
member or an advisor who receives a regular salary, or 
a controlling person of the Company, parent company, 
subsidiaries, associated companies or subsidiaries 
of the same rank or juristic persons who may have a 
conflict of interest, unless the foregoing relationship 
already ended for at least two years before the date of 
appointment as the Company’s independent director.
An independent director must not have relationship, 
whether by blood or by legal registration, in the form 
of fatherhood, motherhood, spouse, sibling and child 
as well as child’s spouse of the executives, major  
shareholders, controlling persons or persons to be 
nominated as executives or controlling persons of the 
Company or its subsidiaries.

An independent director must not have nor have ever 
had a business relationship with the Company, its parent 
company, subsidiary, associate, major shareholder or 
controlling person, in a manner that may interfere with 
his/her independent judgment, and neither is nor has 
ever been a significant shareholder or controlling person 
of any person having a business relationship with the 
Company, its parent company, subsidiary, associate, 
major shareholder or controlling person, unless the 
foregoing relationship has ended not less than 2 years 
prior to the date of becoming an independent director

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งและไม่เป็นผู้ถอืหุ้น
รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้
บริกำรที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำ
ตอบแทนเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บรษิทัร่วม หรือนติิบคุคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้น้ี ในกรณี
ท่ีผู้ให้บริกำรทำงวิชำชพีเป็นนิติบุคคล ให้รวมถงึกำรเป็นผู้ถอืหุ้น
รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำรหรือหุ้นส่วน
ผู้จดักำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

ไม่เป็นกรรมกำรท่ี ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็นผู ้ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่
มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำ ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลอ่ืนซ่ึง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมี
นัยส�ำคัญกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

An independent director must not be or have been an  
auditor of the Company, parent company, subsidiaries, 
associated companies or juristic persons who may have  
a conflict of interest, and must not be a major shareholder,  
non-independent director, executive or managing 
partner of an audit firm which employs auditors of the 
Company, parent company, subsidiaries, associated 
companies or juristic persons who may have a conflict of 
interest, unless the foregoing relationship already ended 
for at least two years before the date of appointment as 
the Company’s independent director.
An independent director must not be or have been a 
professional advisor including legal advisor or financial 
advisor who receives an annual service fee exceeding 
2 million baht from the Company, parent company, 
subsidiaries, associated companies or juristic persons 
who may have a conflict of interest, and, in case the 
professional advisor is a juristic person, must not be 
or have been a major shareholder, non-independent  
director, executive or managing partner of the  
professional advisor, unless the foregoing relationship 
already ended for at least two years before the date of 
appointment as the Company’s independent director.

An independent director must not be appointed as  
a representative of the Company’s director, major  
shareholder or shareholders who are related to the 
Company’s major shareholder.

An independent director must not undertake any  
business in the same nature and in competition with 
the business of the Company or its subsidiary, nor be 
a significant partner in a partnership or director with  
management authority, employee, staff member or 
advisor who receives salary or holds shares exceeding 
1% of the total number of shares with voting rights of 
another company which undertakes business in the 
same nature and in competition with the business of 
the Company or its subsidiary.

5.

6.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

ควำมสัมพนัธ์ทำงธรุกิจตำมวรรคหน่ึง  รวมถงึกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำท่ีกระท�ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ 
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร  
หรือกำรให ้หรือรับควำมช ่วยเหลือทำงกำรเงิน ด ้วยกำรรับ 
หรือให้กู ้ยืม กำรค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป ็นหลักประกัน 
หน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท�ำนองเดียวกัน ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของ 
สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท 
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ

The term “business relationship” in the preceding paragraph 
shall include any normal business transaction, rental or lease 
of immovable property, transaction relating to assets or  
services or granting or receipt of financial assistance through 
receiving or extending loans, guarantees, providing assets 
as collateral, and any other similar actions, which result 
in the applicant or his/her counterparty being subject to  
indebtedness payable to the other party in the amount of 3% 
or more of the net tangible assets of the applicant or twenty 
million baht or more
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ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว

อิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้
บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำท่ีก�ำหนดตำมข้อ 4. หรือ 6. ให้บริษัท
ได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว เม่ือบริษัทได้จัดให้
มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำแล้วว่ำ กำร
แต่งต้ังบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้
ควำมเห็นที่อิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี ในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย

เห็นว่ำ กรรมกำรอิสระทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีบริษัท 
ก�ำหนด และกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระติดต่อกันหลำย
วำระ ไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ี 
เป็นอิสระ

In the case where the person appointed by the Company 
as an independent director has or used to have business  
relationship or provides or used to provide professional  
service in the amount exceeding the value specified in  
Clause 4 or Clause 6, the Company shall be granted a 
waiver of the prohibition from such business relationship  
or professional service which exceeds the specified  
value after the Company 1) has sought the Board of  
Directors’ opinion which is expressed in such a way that the  
appointment of such person has no impact on the discharge 
of his/her duty and the rendering of his/her independent 
opinion, and 2) has disclosed the following information in 
the notice of the shareholders’ meeting on the agenda item 
regarding the consideration and appointment of independent 
directors:

The Board of Directors has considered, with due care, that 
all independent directors fully meet the qualifications set 
forth by the Company and their resuming in such position 
for several consecutive terms does not have any impact on 
the discharge of their duty and provision of independent 
opinions.

ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ
เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ภำยหลังได้รับกำรแต่งต้ัง
ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำมวรรคหนึ่งแล้ว
กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  
ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

An independent director must not have any other  
characteristics which make him/her incapable of 
expressing independent opinions with regard to the 
Company’s business affairs. After being appointed an 
independent director possessing the characteristics as 
defined in the first paragraph, the independent directors 
may be assigned by the Board of Directors to make a 
collective decision on any activities of the Company, 
parent company, subsidiary companies, associated 
companies, subsidiary companies of the same rank, 
major shareholders or persons with control power in 
the Company.

9. 9.

ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพ ท่ีท�ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
เหตผุลและควำมจ�ำเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดงักล่ำว
เป็นกรรมกำรอิสระ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรเสนอให้มีกำรแต่ง
ตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ

Nature of the business relationship or professional 
service which causes such person to fail to meet 
the specified qualifications;
Reasons and necessity to allow such person 
to remain or be appointed as the independent  
director; and 
The Board of Directors’ opinion on the nomination 
of such person for appointment as the independent 
director.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท 
Skill Matrix of Board Directors

Criteria for Director Selection

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง Nomination of Directors and Executives

บริษัทมีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน

Business Menagement 9

Corporate Governance 9

Insurance 9

Risk Management 6

Finanical Accounting / Auditing 6

Investment 4

จ�ำนวนกรรมกำรบริษัท

ตอบแทน  เพื่อพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำร โดยมีหลักเกณฑ์ ใน
กำรสรรหำ พิจำรณำจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษัท จึงได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ  
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธรุกิจของ
บริษัท โดยพิจำรณำทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขำดอยู่ โดยใช้ตำรำง Board 
Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำสรรหำท้ังทำงด้ำน
ทักษะวิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
รวมถึงประสบกำรณ์กำรท�ำงำนประกอบกำรพิจำรณำเพื่อก�ำหนด
ตัวบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม ท้ังด้ำนประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำม
สำมำรถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ำมำเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
ท้ังน้ี บุคคลที่ได้รบักำรแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำช
บัญญติับริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)  กฎหมำยอื่น และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

9 ท่ำน ซึ่งมีจ�ำนวนท่ีเหมำะสมกับสภำพกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
และกรรมกำรทุกท่ำนล้วนแล้วแต่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนหรือ
เคยท�ำงำนในต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุดของหน่วยงำนภำคธุรกิจ
และภำครัฐ ส่วนด้ำนพืน้ฐำนกำรศึกษำ มีกรรมกำรท่ีจบกำรศึกษำ
บริหำรธุรกิจ ด้ำนบัญชี และกฎหมำยด้วย ซึ่งท�ำให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรของบริษัท ในปัจจุบันมีผู้มีคณุวุฒปิระสบกำรณ์ควำม
เชีย่วชำญจำกหลำกหลำยอำชพี และครอบคลุมในทุกด้ำนอย่ำงเหมำะ
สมครบถ้วน

The Company has set up the Remuneration and Nominating  
Committee to be responsible for director nomination.  
The Remuneration and Nominating Committee determines 
qualifications of the required director positions that fit in 
with the nature of business operations and strategies of  
the Company by considering necessary skills that are still 
lacking by using the Board Skill Matrix table as a supplement 
for considering professional skills including specialized 
expertise, knowledge and talent, and work experience. 
The qualified candidates who have amassed professional 
experience, knowledge and capability that will be useful 
to the Company will be selected and appointed as the  
Company’s directors or executives. They must also  
completely meet the qualifications specified in Section 68 
of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (and as  
amended) and the Notification of the SEC and must not 
possess any prohibited characteristics under the SEC Act 
(and as amended) and other applicable laws and regulations.

The existing THREL Board of Directors is composed of 
nine members, the number of which is compatible with the  
Company’s business operation. All of them have had work 
experience or used to assume a top-ranking position in the 
business and government sectors. In view of their educational  
background, most of the directors finished their studies 
in the field of business administration and economics and 
some of them graduated in accounting and laws. As such, 
the Board of Directors is composed of experts with skills and 
experience in a diverse field of professions that can suitably 
cover all aspects of the Company’s affairs.
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กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร

Nomination and Appointment Process for Directors

Criteria for Executive Selection

กำรเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัท จะต้องผ่ำน

คณะกรรมกำรบรษิัท โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำร

กระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรบริษัทและได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนกรรมกำรตำมสัดส่วน
กำรถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นแต่ละรำยหรือแต่ละกลุ่ม คณะกรรมกำรได้เปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเสนอชื่อ
บุคคลท่ีตนเองพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสมควรเป็นกรรมกำร โดยสำมำรถ
เสนอชือ่ผ่ำนช่องทำงท่ีระบุไว้บนเวบ็ไซต์บริษทั ล่วงหน้ำตำมช่วงเวลำ
ท่ีก�ำหนดไว้ก่อนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี ซึ่งตำมปกติจะเป็นช่วง  
3 เดือนก่อนวันสิน้สุดรอบปีบัญชี คุณสมบัติของผู้สมควรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนดไว้ต้องเป็นบุคคลผู้ทรง
คณุวุฒ ิมีพื้นฐำนควำมเชีย่วชำญจำกหลำกหลำยสำขำอำชพี มีภำวะ
ผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวติักำรท�ำงำนท่ีด ีและ
สำมำรถแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงอิสระ กำรลงมติเลือกต้ังกรรมกำรจะ
ใช้บัตรลงคะแนนเลือกต้ังเป็นรำยบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกตั้งตำมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้พจิำรณำแต่งต้ังฝ่ำยบรหิำร
ในระดับผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ เพื่อรับผิดชอบกำรด�ำเนินธุรกิจ โดย
พิจำรณำจำกคณุสมบัติท่ีเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ริหำร และ
ตำมแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

In order to nominate a candidate for director position, the 
Remuneration and Nominating Committee and shareholders’  
consent is required. There is also no limit to how many  
candidates a shareholder can nominate. The Company offers 
an opportunity to each shareholder to propose appropriate 
candidates through the Company’s website prior to the 
Annual General Meeting of Shareholders which is usually 
held 3 months prior to the end of fiscal year. The candidates 
must be competent and have a proficiency background 
in various professional fields. Also, the candidates must 
have leadership skills, vision, virtue and ethic, exceptional 
working history as well as be able to express opinion freely. 
The shareholders may cast their votes for each individual 
candidate in accordance with the rules and regulations of 
the Company as follows: 

The Board of Directors, upon the recommendation of the 
Remuneration and Nominating Committee, considers an 
appointment of top management at president level and 
higher to be responsible for business operation, based on 
both the candidate’s qualifications for an executive position 
and the Company’s succession plan.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

บุคคลท่ีได้รบัคะแนนสูงสุดตำมล�ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รบัเลือก
ตั้งเป็นกรรมกำรที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม (ก) 
ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีตนลงคะแนนโดย
วธิีกำรเลือกต้ังจะเลือกเป็นรำยบุคคลหรอืหลำยคนก็ ได้ 
ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตนในกำรเลือกต้ัง
กรรมกำรให้ผู้หนึ่งผู้ใดมำกน้อยต่ำงกันได้ 

Each shareholder casts a number of votes equal to 
the number of the share units.

Those who receive majority of votes from  
shareholders will be elected as Directors of the 
Company.

Each shareholder will cast the votes as stated in 
rule number 1 and the votes can be for one or many 
candidates. However, the vote must be evenly split. 
The Company does not apply cumulative voting due 
to the structure of the shareholders of the Company, 
which does not have any absolute major shareholder  
who can influence the Company or decide which 
candidate to vote for. 

(ก)

(ค)

(ข)

(a)

(c)

(b)
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การก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบริษทัร่วม

การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน

Monitoring of Associated Companies

Internal Information Disclosure Policy

บริษัทมีกลไกในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบำยห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับชั้นน�ำ

อน่ึง บรษิัทไม่มีข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในกำร

โดยคณะกรรมกำร และ/หรือฝ่ำยบริหำร เสนอชือ่และใช้สิทธอิอกเสียง
แต่งต้ังกรรมกำร และ/หรือผูบ้รหิำรของบริษัท เป็นกรรมกำรในบริษัท
ร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรในบริษัทร่วม มีหนำ้ท่ี
ด�ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัร่วมน้ันๆ กำรส่งกรรมกำร
เพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบริษัท หรือเป็นไปตำมข้อตกลงในกำรถือหุ้น

ข้อมูลภำยในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งนอกเหนือจำก
มำตรกำรรักษำควำมลับของข้อมูลด้วยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนบุคลำกร
ผู้เข้ำถึงข้อมูล และกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบัติตำมกฎ
เกณฑ์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน
จริยธรรมทำงธุรกิจและก�ำหนดเป็นวินัยและบทลงโทษไว้ในเอกสำร
ข้อบังคับกำรท�ำงำนอย่ำงชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำรให้พนักงำนแต่ละ
คนลงนำมในสัญญำกำรปฏิบัติตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูลเพื่อป้องปรำมมิให้พนักงำนน�ำข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือน�ำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต นอกจำก
น้ี บริษัทยังมีนโยบำยและวิธีกำรในกำรดูแลผู้บรหิำรในกำรน�ำข้อมูล
ภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนรวมท้ังเพ่ือกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์  ดังนี้

บริหำรจัดกำรบริษัทร่วมแต่อย่ำงใด

Under the Company’s mechanism for monitoring of its 
associated companies, the Board of Directors and/or the 
management are responsible for nominating and voting on 
appointment of the Company’s directors and/or executives 
to serve as directors of the associated companies. The  
appointed persons shall be obligated to perform duties in the 
best interest of the associated companies that they serve. 
Number of director seats in the associated companies to 
which the Company is entitled is allocated according to the 
Company’s shareholding percentage in any such entities or 
as agreed upon in the shareholders’ agreement.

The Company has a policy to prohibit executives and 
employees at all levels from using internal information for 
personal benefit. Apart from the data security measure  
that limits number of personnel who could access  
confidential information and the requirement for directors  
and executives to comply with the SEC regulations, the  
Company has incorporated best practices into its code 
of business ethics and clearly stipulated disciplines and  
disciplinary actions in the Company’s work regulations. 
In this respect, all employees are to sign the data security 
policy compliance agreement in a bid to prevent them from 
using the Company’s information for personal benefit or to 
prevent unauthorized use of such information. Moreover, 
the Company adopts the following policy and measure to  
monitor the executives’ use of internal information for  
personal benefit and for securities trading:

However, there has been no agreement between the  
Company and other shareholders with respect to the  
management of the associated companies.

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร Nomination and Appointment Process for Executives
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป ็นผู ้

รับผิดชอบในกำรสรรหำผู้มำด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ และ
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรสรรหำผู้มำด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหำรสองต�ำแหน่งแรกนับถัดจำกผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
โดยกล่ันกรองจำกผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
เข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของบริษัท ได้ ภำยหลังกระบวนกำรกำร 
คัดเลือกบุคคลที่เหมำะสม จะน�ำเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติต่อไป นอกจำกน้ี 
คณะกรรมสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำท่ีดูแลเรื่องแผน
สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรอีกด้วย

The Remuneration and Nominating Committee is  
responsible for nominating a qualified candidate for the 
President position. At the same time, the President and the 
Board of Directors are jointly responsible for nominating 
senior executives in the first and second layers below the 
President. Qualified candidates are screened based on their 
knowledge, competence, skill and experience that will be 
useful for the Company’s business operation, as well as their 
profound understanding of the Company’s business and 
administrative ability to achieve the Company’s goals and 
objectives. After completion of the selection and nomination 
process, names of the qualified persons will be proposed 
to the Board of Directors for approval. The Nomination 
and Remuneration Committee is also responsible for the  
Company’s management succession plan.
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ให้ควำมรู ้แก่กรรมกำรและผู ้บริหำร เก่ียวกับหน้ำท่ีในกำร
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบท
ก�ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) 
รวมท้ังกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์ของตน  
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต.   
ตำมมำตรำ 246 และบทก�ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่ง 
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จัดท�ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครอง 
หลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบท
ก�ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย ์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) 
และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนน้ีให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่ง
รำยงำนต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต.

กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัท
ย่อย ท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยในท่ีเป็นสำระส�ำคัญซึ่งมีผลต่อ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัย์ต้องใช้ควำมระมัดระวงัในกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนท่ีงบกำรเงิน
หรือข้อมูลภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะ
เวลำ 24 ชั่วโมง ภำยหลังจำกท่ีข้อมูลภำยในของบริษัทได้เปิด
เผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภำยในต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้อ่ืนทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลน้ัน
ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท�ำกำร
ฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทถือเป็นควำมผิด
ทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรท�ำงำนของบริษัท โดยจะพิจำรณำ
ลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตัก
เตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพ
กำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่
กรณี เป็นต้น

Provide the directors and executives with knowledge 
about their duty to report their securities holding and the 
holding of securities by their spouse and minor children 
to the SEC in accordance with Section 59 and penalty 
clauses in Section 275 of the Securities and Exchange 
Act B.E. 2535 (and the subsequent amendments), 
and also to report their and their spouse’s and minor  
children’s acquisition or disposal of securities to the  
SEC in accordance with Section 246 and penalty clauses 
in Section 298 of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 (and the subsequent amendments).

Ensure that the directors and executives, including their 
spouse and minor children, prepare and disclose reports 
on their securities holding and the holding of securities 
by their spouse and minor children of securities in the 
Company including changes in such holdings to the 
SEC in accordance with Section 59 and penalty clauses 
in Section 275 of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 (and the subsequent amendments), and to submit 
a copy of such reports to the Company on the same day 
that such reports are submitted to the SEC.

Ensure that the directors, executives, staff and  
employees of the Company and its subsidiary who have 
known of the material insider information that has an 
effect on prices of the securities shall exercise caution 
in trading securities of the Company during a 30-day 
period prior to the date on which the financial statement 
or such insider information is disclosed to the public 
and during a 24-hour period after the disclosure of such  
information to the public. Those concerned with the 
insider information shall not make it available to other 
parties until the information is notified to the SET. A  
violation of such rules and regulations shall be deemed 
as a disciplinary offence pursuant to the Company’s 
working regulations. Persons committing such offence  
shall be penalized, according to the degree of its  
severity, ranging from verbal warning to written warning, 
putting on probation and termination of employment by 
way of dismissal, removal or discharging, as the case 
may be.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท 
ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบรษัิท ซ่ึงยังมิได้เปิดเผย
ต่อสำธำรณชน ซึง่ตนได้ล่วงรูม้ำในต�ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำ
ใช้เพื่อกำรซื้อหรือขำยหรือเสนอซื้อหรือเสนอขำย หรือชักชวน
ให้บุคคลอื่นซื้อหรือขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือ
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ไม่ว่ำท้ังทำงตรง
หรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวจะท�ำเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือน�ำข้อเท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อ
ให้ผู้อ่ืนกระท�ำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
ไม่ก็ตำม

Prohibit the directors, executives, staff and employees 
of the Company from using the insider information, 
which has or may have an impact on changes in prices  
of the Company’s securities and has not yet been  
disclosed publicly and which they have derived from 
their position or status, for selling or buying or for  
offering to sell and to buy or for persuading other  
persons to sell or to buy or to offer to sell or to buy shares 
or other securities (if any) of the Company, directly or 
indirectly, in such a manner that could cause damage 
to the Company, directly or indirectly, irrespective of 
whether such transaction is performed for personal  
benefit or for the other’s benefit or whether such  
information is disclosed to allow for other person to 
perform such transaction in exchange for a benefit for 
themselves.

4. 4.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น 

Audit Fee

Non-Audit Fee

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี Auditors’ Remuneration

บริษัทจ ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี อันประกอบด้วย

ในรอบปีบญัช ี2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอ่ืน ๆ

ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำน
กำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียงของธุรกิจประกันภัยต่อ 
ด้ำนประกันชีวิตตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธรุกิจประกันภยั  ให้แก่บริษทั ส�ำนกังำน อีวำย 
จ�ำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2563 จ�ำนวนรวม 2.7 ล้ำนบำท 

ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกำรสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 
และผู้สอบบัญชี

Remuneration for the external auditors payable by the  
Company and associated companies is comprised of  
annual audit fee, review audit fee for quarterly financial  
statements, fee for review and assessment of internal  
control on investments, and fee for audit of the risk-based 
capital report of life reinsurance business under the OIC’s 
regulations. For 2020, a total of 2.7 million baht was paid to 
EY Office Ltd.

In the fiscal year 2020, the Company did not pay any other 
service fees unrelated to EY Office Ltd and auditors.
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คณะกรรมกำรควรระบุวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระไว้อย่ำงชัดเจนในนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทโดย
ควรก�ำหนดไว้ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 

คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
มำกกว่ำ 6 ครั้งต่อปี

คณะกรรมกำรไม่มีกำรก�ำหนดวำระท่ีด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระ เน่ืองจำกบริษัทเชือ่ม่ันว่ำกรรมกำรอิสระเป็นผู้ทีมี่ควำมรู ้ควำม
สำมำรถ ประสบกำรณ์ มีควำมเข้ำใจลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจเป็น
อย่ำงดี มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือมีอ�ำนำจควบคุม ไม่ถูกโน้มนำวหรือครอบง�ำจำกฝ่ำยบริหำร
มีคุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน กลต. 
ประกอบกับกำรสรรหำกรรมกำรอิสระรำยใหม่ในธรุกิจท่ีบริษัทด�ำเนิน
กำรอยู่ค่อนข้ำงยำก

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรไว้ล่วง
หน้ำท้ังปี อย่ำงน้อย 4 ครั้ง  ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) ตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนด โดยกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัด
ท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน
เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2563 คณะกรรมกำรได้มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรท้ังหมด 6 ครั้งในรอบปี ซ่ึงมีควำมเพียง
พอและเหมำะสม

The Board of Directors has not determined the term of 
office of an independent director because the Company 
is confident that its independent directors have profound 
knowledge, competence, experience and understanding of 
the nature of its business operation and could independently  
provide their opinion and advice that are useful to the  
Company. They are not, or have no connection with, the 
Company’s major shareholders or persons with control  
power; are not induced or manipulated by the management;  
and meet the independent director’s qualifications  
prescribed by the SEC. Besides, it is somewhat difficult to 
find new independent directors in the industry sector where 
the Company operates business.

The Board of Directors shall pre-determine dates of the 
meeting to be held at least four times a year (once every three 
months) as required by law. In the event that the meeting is 
not held monthly, the Company shall prepare and submit a 
performance report to the Board of Directors on a monthly  
basis to enable the Board of Directors to continuously  
monitor, control and supervise the management’s operation. 
In 2020, the Board of Directors held a total of six meeting 
that sufficient and appropriate.

The Board of Directors should clearly specify in the 
corporate governance policy the term of office of an 
independent director to be not longer than nine years 
and without any exception.

The Board of Directors should consider organizing the 
board meetings more than 6 times a year.

1.

2.

1.

2.

แนวปฏิบัติของบริษัท :

แนวปฏิบัติของบริษัท :

The Company’s practice:

The Company’s practice:

การปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั ในปี 2563

Compliance with Good Corporate Governance 
Practices by the Company in 2020

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพรำะเชื่อว่ำจะท�ำให้สำมำรถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่ำงย่ังยืน ท้ังน้ี บรษัิทได้น�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึง่ออกโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติ โดยในปี 2563 บริษัทได้น�ำหลักกำรในเรื่องดังกล่ำวมำ
ปฏิบัติตำมและก�ำหนดในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีเรื่องท่ีบริษัทยังไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำร
ดังกล่ำวได้ดังนี้

The company has realized and focused on compliance with 
the good corporate governance principles which are trusted 
to drive its business with sustainability. Thus, the company 
has applied and followed the Corporate Governance Code 
(CG Code) for Listed Companies 2017, which was issued 
by the Securities and Exchange Commission. In 2020, the 
company performed in accordance with such principles, and 
specified in CG Handbook. However, there are some issues 
which still have not implemented.
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ท้ังน้ี บริษัท ได้เผยแพร่นโยบำยส�ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับหลักกำร

คณะกรรมกำรบริษัท เชือ่ม่ันว่ำกำรยึดม่ันในหลักธรรมำภิบำล

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ท้ังฉบับภำษำไทยและอังกฤษท่ีเว็บไซต์บริษัท 
www.thairelife.co.th ภำยใต้หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบ อีกท้ังมี
กำรเผยแพร่ให้แก่พนักงำนของบริษัทรับทรำบผ่ำนระบบ Intranet 
ของบริษัท

จริยธรรมและคุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้ำงมูลค่ำ
เพ่ิมแก่กิจกำรในระยะยำว และมุ่งม่ันพัฒนำยกระดับกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรให้เป็นไปตำมหลักกำร CG Codeใหม่ และ ASEAN CG 
Scorecard โดยมีกำรปฏิบัติตำมและด�ำเนินกำรตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทในปี 2563 มีสำระส�ำคัญดังนี้

The Company has publicized the significant CG-related 
policies in both Thai and English languages on its website  
at www.thairelife.co.th under the topic of “Corporate  
Governance” for the shareholders, investors and all groups 
of stakeholders and also via the Intranet for its employees.

The Board of Directors is confident that adherence 
to the principles of corporate governance, ethics and  
righteousness will help to add value to the Company in the 
long term. It is committed to upgrading the Company’s 
corporate governance standard in accordance with the 
new CG Code and ASEAN CG Scorecard. The Company’s 
compliance with the principles of corporate governance in 
2020 was as described below:

คณะกรรมกำรควรเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนของ CEO ท้ัง
ระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ CEO

คณะกรรมกำรควรพิจำรณำแต่งต้ัง CG Committee (ระดับ
กรรมกำร)

ค่ำตอบแทนของผู้อ�ำนวยกำรใหญ่จะพิจำรณำเป็นประจ�ำทุกปี ท้ังน้ี 
เป็นไปตำมหลักกำร และนโยบำยที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนก�ำหนด โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กับขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำน กำรเติบโตทำงผล
ก�ำไรในปีที่ผ่ำนมำของบริษัท และภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัท 
ตำมวตัถปุระสงค์เชงิกลยุทธ์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร สอดคล้อง
กับผลประโยชน์ขององค์กรในระยะยำว รวมถึงเปรียบเทียบอ้ำงอิง
จำกบริษัทท่ีเป็นอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียง และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เพื่อให้
ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรต่อไป

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำรแต่งตั้ง CG Committee แต่คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเสนอเพื่อพิจำรณำต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เป็นผู้ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งท่ีผ่ำนมำบริษัทยึดม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำร
ก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีด ีส่งผลให้ได้รบักำรประเมินกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
บริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ ดีเลิศ จำกสถำบัน IOD

The remuneration of the President (CEO) would be  
determined each year according to the principles and the 
policies that the NRC designated, which would be at the  
appropriate and motivated level, by considering the duties, 
responsibilities along with the performance of the CEO, as 
well as the profit growth in the past year and the overall  
economic situation of the Company. These were in  
accordance with the strategic objectives and main goals 
of the organization, consistent with the long-term business  
interests, including being comparable to other listed  
companies in the same industries. The NRC would propose 
to the Board of Directors for approval and the management 
for further proceeding.

At present, the Company has not yet appointed a CG 
Committee. However, the Nominating and Remuneration 
Committee has proposed this for the Board of Directors’ 
consideration and has duty to monitor and ensure that the 
Company complies with the relevant principles of corporate 
governance. The Company has all along remained committed 
to conducting business under the principles of corporate 
governance and has consequently been rated “Excellent” in 
the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
by IOD.

The Board of Directors should disclose the remuneration 
of the CEO for short term and long term, including the 
performance of the CEO.

The Board of Directors should set up a CG Committee.

3.

4.

3.

4.

แนวปฏิบัติของบริษัท :

แนวปฏิบัติของบริษัท :

The Company’s practice:

Reasons or Substitution Measures:
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หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้
แก่กจิการ อย่างยัง่ยนื

Principle 1: Establish Clear Leadership Role and 
Responsibilities of the Board

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททุกคนมีควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่ของตนในฐำนะผู้น�ำองค์กร มีควำมรับผิดชอบเก่ียวกับ
กำรด�ำเนนิธรุกิจของบริษทั กำรก�ำกับดแูลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 
และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้บริหำรและพนักงำน

คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น
ชอบเรื่องท่ีส�ำคัญขององค์กร อำทิ นโยบำย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์  
เป้ำหมำยหลัก แผนธุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยำว ติดตำมดูแล 
ผลประกอบกำร และงบประมำณประจ�ำปีของบริษัท ตลอดจน
ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงขับเคล่ือน 
ให้องค์กรสำมำรถปรับตัวต่อปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ  
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมม่ังคง 
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิด
ชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร ผู้อ�ำนวยกำร
ใหญ่ และฝ่ำยจดักำรออกจำกกันอย่ำงชดัเจน โดยเปิดเผยบทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่
ไว้ในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รำยงำนประจ�ำปี และเว็บไซต์
ของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน โดยมีกำร
ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมและจรรยำ
บรรณธุรกิจ นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น รวมถึง
นโยบำยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และก�ำกับดูแล
ให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวไปยังผู้บริหำร พนักงำน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับทรำบ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงมี
กำรตดิตำมให้มีกำรปฏบิติัตำมนโยบำยและมีกำรทบทวนนโยบำย
ดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนิน
ธุรกจิอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีด ีมีจริยธรรม เพื่อน�ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำง
ย่ังยนื บริษทัมกีำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมทีเ่พิ่มคณุค่ำให้กบั
ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสำมำรถ
ปรับตัวกับปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 

All the directors and executives accept their roles 
as leaders of the organization and perform their  
duties responsibly, carefully and with integrity and act as 
role models all executives and employees.

The Board of Directors approves all matters of  
significance relating to policy, vision, corporate strategy,  
goals, business plans, financial targets and yearly  
budgets. Additionally, overseeing efficient allocation and 
supervising the management to be in accordance with the 
policy with efficiency and effectiveness. As well as driving 
the organization to adapt to various changing factors in 
order to maximize the economic value of the business 
and the highest stability for the shareholders.

The Company segregates the roles, duties and  
responsibil it ies of the Board of Directors, the 
Board Chairman, President and the management 
and discloses these on corporate governance  
policy, annual report and the Company’s website.

The Board of Directors is firm in its belief that business 
should be conducted under strict rules of corporate 
governance and sustainable development by publishing 
its corporate governance policy, codes of conduct and 
ethics, anti-corruption policies and measures, and other 
CG-related policies. All these standards of corporate 
behavior are communicated to all executives, employees  
and stakeholders requiring their acceptance and  
adherence and monitored through an annual compliance 
audit.
The Board of Directors is aware of the importance of 
operating the business ethically and in a socially and 
environmentally responsible manner whilst seeking  
favorable returns and sustainable growth. The Company 
also seeks innovative ideas to create added value for all 
stakeholders and is always ready to adapt to change and 
compete successfully.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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หลักปฏิบัติ 2 : ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยืน

หลกัปฏบัิต ิ3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมปีระสิทธิผล

Principle 2 : Define Objectives that Promote  
Sustainable Value Creation

Principle 3 : Strengthen Board Effectiveness

บริษัทได้ก�ำหนดวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงชดัเจน 
โดยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่เป็นผูส่ื้อสำรให้พนักงำน ทุกคนรบัทรำบและ
เสริมสร้ำงให้วิสัยทัศน์และค่ำนิยม สะท้อนอยู่ในกำรตัดสินใจและ
กำรด�ำเนินงำนของพนักงำนในทุกระดับจนกลำยเป็นวัฒนธรรม
องค์กร

บริษัทได้ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำใช้ในกำรด�ำเนินงำน เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
วิเครำะห์และพัฒนำผลิตภัณฑ์ และดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสม และติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แผนงำน
ที่ได้ก�ำหนดไว้

บริษัทมีกรรมกำรท้ังหมด 9 ท่ำน ซ่ึงเป็นจ�ำนวนท่ีเหมำะสมกับ
ขนำดของบริษัท โดยมสัีดส่วนระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำรและ
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรเหมำะสม และมีจ�ำนวนและคุณสมบัติ
ของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมเกณฑ์ของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 

ประธำนกรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ไม่เป็นบคุคลเดยีวกัน และ
มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบอย่ำงชัดเจน เพื่อไม่ให้
อ�ำนำจหน้ำที่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งโดยไม่จ�ำกัด

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรในกำรก�ำกับ
ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมกำร
ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรลงทุน และคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยก�ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับ
ผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน ตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร 
ชุดย่อย เปิดเผยไว้ ในหน้ำ 48 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้จัดให้มีกำร
ประชุมเพื่อพจิำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำและแต่ง
ต้ังกรรมกำรเพื่อให้ ได้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติและควำมรู้ควำม
ช�ำนำญท่ีเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรเพื่อ
พิจำรณำแต่งตัง้หรือให้ควำมเห็นชอบแล้วแต่กรณีก่อนน�ำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป 

The Company clearly defines and communicates its 
corporate goals and objectives to all employees and 
strengthen the vision and values to reflect in the decisions 
and operations of employees at all levels to become a 
corporate culture.

The Company promotes innovation and technology 
-based functions to control costs, increase distribution 
channels, develop products and supervising the efficient 
management of resources, supervising the operations 
to be appropriate, and following up the operations in  
accordance with the strategy and plans.

The Board of Directors comprises 9 members considered 
appropriate for the size of the Company. The balance 
between executive and non-executive directors is also 
considered appropriate and the number and qualifications 
of independent directors are complied with the SEC’s 
requirements

The Board Chairman and the President are not the same 
person and their roles and duties are clearly divided to 
ensure a balance of responsibility between them.

The Board of Directors has appointed sub-committees 
to assist in enhancing its efficiency and overseeing the 
Company’s operation, consisting of four sub-committees,  
which are the Audit Committee, the Nomination and  
Remuneration Committee, the Investment Committee,  
and the Enterprise Risk Management Committee. 
Their duties and responsibilities are clearly defined, as  
described in the “sub committees” Section on Page 48.

The Nomination and Remuneration Committee holds a 
meeting to set out the criteria and process of director 
nomination and appointment to ensure the candidates 
have the required qualifications, knowledge and expertise, 
and then recommends the candidates to the Board of  
Directors for appointment or approval, as the case may be, 
before proposing to the shareholders’ meeting for further 
consideration on the director appointment.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

โครงสร ้ำงและบทบำทหน ้ำ ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย

Structures, roles and duties of the Board of Directors and 
sub-committees
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทแบบ 
รำยคณะ

กรรมกำรทุกคนเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งอ่ืนของกรรมกำรเป็นอย่ำงด ีโดยทุกส้ินปีกรรมกำรทกุคน
จะต้องรำยงำนกำรด�ำรงต�ำแหน่งดงักล่ำวในแบบแจ้งรำยงำนกำร
มีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรและเม่ือมีกำรเปลีย่นแปลง
ระหว่ำงปีก็จะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบด้วย
กรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีพื้นฐำนควำมเชีย่วชำญจำกหลำยสำขำ
อำชีพที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ซ่ึงประกอบ
ด้วยผู้ที่มีควำมรู้หรือมีประสบกำรณ์ในธุรกิจประกัน โดยเฉพำะ
ด้ำนประกันชีวิต ด้ำนบัญชีกำรเงิน ด้ำนกฎหมำย และด้ำนควำม
เส่ียง ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยกำร
ด�ำเนินธรุกิจของบริษัท ท�ำให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรของ
บริษัทในปัจจุบันมีควำมครอบคลุมในทุกๆ ด้ำนอย่ำงเหมำะสม
ครบถ้วน ท้ังในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถท่ีจ�ำเป็น 
ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำและแต่งตั้ง

Performance Evaluation of the Board of Directors as  
a Whole

All directors understand their role and duty to report their 
holding of other positions and shall report to the Company 
at the end of each year and/or when there is any change 
during the year.

All board members have work experience or held senior  
from various professions that are necessary for the  
management of the company’s business which  
composing of people with knowledge or experience 
in the insurance industry especially in life insurance,  
accounting, finance, legal, and risk that can suitably 
cover all the company’s business strategy and goals. 
As such, the Board of Directors are currently composed 
of expert with skills and experiences. The Company has 
procedure for a nomination and appointment process of 
all the director’s position.

•

•

•

•

•

•

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร 
ชุดย่อย

Self-assessment by the Board of Directors and sub  
committees.

คณะกรรมกำรได้จัดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนท�ำกำรประเมิน
ผลงำนของคณะกรรมกำรโดยรวมเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้แบบ
ประเมินของศูนย์พัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
และได้น�ำผลกำรประเมินเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปรบัปรงุกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร
ให้มีประสิทธิภำพประสิทธผิลมำกย่ิงขึ้น ในกำรประเมนิประจ�ำปี 2563 
ได้ใช้แบบประเมินของศูนย์พัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำน ๆ มำ  
กรรมกำรได้ตอบแบบประเมินครบทุกท่ำน โดยมีกระบวนกำรในกำร
ประเมินดังนี้

Annually, each member of the board is required to evaluate  
the overall performance of the Board of Directors, using 
an evaluation form determined by the SET Corporate  
Governance Center. The purpose of this is to jointly review 
performance, problems and obstacles in the past year. 
The result will be used as a guideline to improve the work 
of the Board of Directors to ensure greater effectiveness 
and efficiency. In 2020, the SET Corporate Governance  
Center’s evaluation form was used, similar to the past years. 
All directors completed the evaluation and the result showed 
that the Board of Directors expressed opinion on all of the 
six main subjects of the evaluation as follows:

เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู ้จัดท�ำและทบทวนแบบประเมินฯให้มี
ประสิทธิภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมแนวปฏิบัติของหน่วยงำน
ก�ำกับ 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำประเมินผลในกำรด�ำเนินงำน 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

เลขำนุกำรบริษัทสรุปผลกำรประเมิน และน�ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรพฒันำปรับปรงุ
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

The Company Secretary prepares and reviews the  
evaluation form to ensure it is efficient, correct and 
complete according to the regulatory body’s practice 
guideline.

The Board of Directors conducts the performance  
evaluation at least once a year.

The Company Secretary concludes and proposes the 
evaluation results to the Board of Directors’ meeting 
so as to draw up a guideline on development and  
improvement of operational efficiency.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะ 

ซึ่งผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะ

แบ่งกำรประเมินเป็น 6 ประเด็น คือ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) กำรท�ำหน้ำที่ของ
กรรมกำร (5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร และ (6) กำรพัฒนำ 
ตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร ส�ำหรับกำรประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล แบ่งกำรประเมินเป็น 
3 ประเด็น ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของกรรมกำร (2) กำร
ประชุมของคณะกรรมกำร (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 ช่วง  
ดังนี้

ประจ�ำปี 2563 พบว่ำ คณะกรรมกำรมีกำรปฏบัิติหน้ำท่ีตำมหลักกำร
ก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ีโดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.81 และส�ำหรบักำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 
2563 มีคะแนนเฉลี่ย 3.87

All of  Board of Directors ‘self-assessments are also  
carried out on six topics: (1) Structure and qualification of 
the Board of Directors, (2) Role, duties and responsibilities 
of the Board of Directors, (3) Board meeting, (4) Performance 
of directors, (5) Relation with the management, and (6) Self 
– development of directors and development of executives. 
Self-assessment of the Board of Directors is also carried out 
by the individual directors on three topics: (1) board structure 
and qualification, (2) board meeting, and (3) roles, duties and 
responsibilities of the board. The scoring system is divided 
into five levels as follows:

The performance evaluation of the Board of Directors as 
a whole in 2020 showed that the Board of Directors could 
perform their duties in accordance with the principles of 
corporate governance, achieving an average score of 3.81. 
Meanwhile, the performance evaluation of the individual 
directors (self-assessment) resulted in an average score 
of 3.87.

ระดับคะแนนเฉลี่ย 
Average Scores

ควำมหมำย 
Meaning

0.00 – 0.80

1.61 – 2.40

3.21 – 4.00

0.81 – 1.60

2.41 – 3.20

ควรปรับปรุง 
To Be Improved

ดี 
Good

ดีเลิศ 
Excellent

พอใช้ 
Fair

ดีมำก 
Very Good

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบ
รำยคณะ

Performance Evaluation of Subcommittees as a Whole• •

นอกเหนือจำกนี้  คณะกรรมกำรยังจัดให ้มีกำรประเมิน
ผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด Board Level ด้วยเช่นกัน 
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
ลงทุน โดยกำรประเมินดังกล่ำวก�ำหนดให้มีกำรประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
ซึ่งจะแบ่งกำรประเมินเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปน้ี (1) โครงสร้ำงและ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำรชุดย่อย (2) กำรประชุมคณะกรรมกำร
ชุดย่อย (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ชุดย่อย ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ ในกำรประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ช่วง
เหมือนเกณฑ์ของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะข้ำงต้น โดยผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะ
กรรมกำรลงทุน อยู่ในระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93, 3.82, 3.95 
และ 4.00 ตำมล�ำดับ

The Board of Directors also conducts performance  
evaluation of all board-level committees, which are the Audit 
Committee, the Enterprise Risk Management Committee,  
the Nominating and Remuneration Committee and the 
Investment Committee. Carried out once a year, the said 
performance evaluation covers the following topics:  
(1) committee structure and qualifications, (2) committee 
meeting, and (3) roles, duties and responsibilities of the  
committee. The scoring system is divided into five levels  
similar to the performance evaluation of the Board of  
Directors. The evaluation results of the Audit Committee, the 
Enterprise Risk Management Committee, the Nominating  
and Remuneration Committee and the Investment  
Committee were “Excellent,” with average scores of 3.93, 
3.82, 3.95 and 4.00 respectively.
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คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึก

คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับสรรหำและพัฒนำผู้บริหำร

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรจัด

นอกจำกน้ี หำกกรรมกำรใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรท่ีเก่ียว

และก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏบิติังำน ของผู้อ�ำนวย
กำรใหญ่เป็นประจ�ำทุกปีในกำรประชุมครั้งสุดท้ำยของปี ท้ังน้ีเพือ่
ให้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำผลตอบแทน ของผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
และน�ำเสนอผลกำรประเมินท่ีได้ต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ

อบรมและให้ควำมรูแ้ก่กรรมกำร เพื่อให้เกิดพฒันำและปรบัปรงุปฏิบติั
งำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งข้อมูลหลักสูตรกำร
อบรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ทรำบเป็นระยะ

ระดับสูงโดยมีแผนกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำน
บริหำรที่ส�ำคัญ

ปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรใหม่ โดยจัดให้มีกำรพบปะกับ ผู้อ�ำนวย
กำรใหญ่ก่อนกำรประชมุนดัแรก ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่พร้อมเลขำนุกำร
บริษัทน�ำเสนอเอกสำรและข้อมูลท่ีสนับสนุนต่อ กำรปฏิบัติหน้ำของ
กรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน คู่มือกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมและ จรรยำบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท 
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น ผลกำรด�ำเนินงำน รำยงำนกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัทย้อนหลัง กฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
เสริมสร้ำง ควำมเข้ำใจถึงกลยุทธ์ ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจน
เรื่องอื่นที่ส�ำคัญของบริษัทก่อนกำรท�ำหน้ำที่ในกำรประชุมครั้งแรก

กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำร บริษัทจะจัดให้
กรรมกำรใหม่เข้ำอบรมหลักสูตรที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
กรรมกำรบริษัท เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) กรณีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลัก
สูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่

The Board of Directors sets out that there shall be a  
performance evaluation of President (CEO) and other  
executives on an annual basis at the last meeting of the 
year to be a basis for consideration on their compensation. 
In this respect, the board of directors shall consider and  
recommend compensation rate for President (CEO) and 
executives.

The Board of Directors supports the training and provision 
of knowledge for directors so that they can continuously 
develop and improve their work. The Company Secretary will 
from time to time provide them with details of the training 
courses that are useful for performing their duties.

The Board of Directors attaches importance to the  
nomination and development of senior executives to ensure 
they have the knowledge and competency to be effective  
managers. The Company has appropriate criteria for  
executive selection.

The Board of Directors is aware of the importance of  
orientation for new directors by having a meeting with the 
President before the first meeting. The President and the 
Company Secretary presents information supporting the  
performance of new directors such as directors handbook,  
corporate governance handbook, code of ethics and  
conduct, articles of association, structure of shareholders, 
operation performance, minutes of the past board meeting, 
regulation related. Including information relevant to the 
company’s business operations to strengthen Strategy  
understanding Business direction as well as other important 
matters of the company before acting in the first meeting.

Furthermore, if the new directors have not participated 
in the courses for directors, the company shall support 
the directors to be trained in those necessary courses 
such as Director Accreditation Program (DAP) or Director  
Certification Program (DCP), Audit Committee Program 
(ACP) (in case the directors are also the audit committee) 
organized by Thai Institute of Directors Association (IOD) and 
other related training courses that are necessary.

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง

กำรพัฒนำกรรมกำร 

กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

Performance Evaluation of Top Management

Director improvement

Nomination of senior executives

The Orientation of New Directors

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ 
การบริหารบคุลากร

Principle 4 : Ensure Effective CEO and People 
Management
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คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีแผนกำร

คณะกรรมกำรได้สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและ

คณะกรรมกำรบริษัทได ้กล่ันกรองและพิจำรณำถึงกำร

ส�ำหรับบุคคลภำยในองค์กร จะพิจำรณำสรรหำผู้ท่ีเหมำะสม

ท้ังน้ี กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงจะพิจำรณำจำก

คัดเลือกบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำนบริหำรท่ีส�ำคัญของ
บริษัท โดยกำรสรรหำผู้อ�ำนวยกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงจะเป็น
ไปตำมกระบวนสรรหำที่พิจำรณำจำกบุคคล ทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร

พนักงำน เพื่อให้ผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนได้พัฒนำทักษะท่ี
จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชพี โดยจดัให้มกีำรฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ก่ผูบ้ริหำรระดบั
สูงและพนักงำนทั้งภำยนอกและภำยในบริษัท เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยฝ่ำยบริหำรและพัฒนำทุนมนุษย์จะจัด
ส่งหลักสตูรกำรฝึกอบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัตหิน้ำที่ให้แก่ 
ผู้บริหำรระดบัสูงและพนักงำนได้ทรำบเป็นระยะ ตำมรำยละเอียดหัวข้อ 
บุคลำกร เปิดเผยไว้ในหน้ำ 48

ก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และ 
ผู้บริหำรระดับสูง อย่ำงเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
บทบำทกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรแต่ละท่ำน และ สำมำรถเปรียบ
เทียบได้กับธุรกิจหรืออุตสำหกรรมในประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง
กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ท�ำหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดและทบทวน 
หลักเกณฑ์ นโยบำยและ รูปแบบกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุด
ย่อยทุกชุด เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 

ท่ีได้ประเมินแล้วว่ำมีศักยภำพ และมีกำรพัฒนำ ควำมสำมำรถเพือ่
เตรียมพร้อมส�ำหรบักำรท�ำหน้ำท่ีแทนบุคคลในต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคญั
ขององค์กร ในกรณีลำออก หรือพ้น จำกต�ำแหน่งตำมอำยุงำนหรือ
เหตุอื่นใด 

คุณสมบัติกำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ 
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
เข้ำมำร่วมงำนโดยมีระบบคดัสรรบุคลำกรทุก ระดบัอย่ำงเหมำะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ

The remuneration and nominating committee has a plan 
to recruit personnel who will be responsible for important 
administrative positions. The nomination of the president 
and senior executives is in accordance with the nomination 
procedures from both inside and outside the organization

The Board of Directors encourages the development of  
senior executives and employees through skills enhancement  
for current roles and career advancement. Employees are 
provided with both in-house and external training designed 
to expand their knowledge and experience relevant to 
their roles and operational efficiency. The Human Capital  
Management & Development Department provides all 
employees with details of the training courses that are  
appropriate, as described in the “Human Resources” Section 
on Page 48.

The Board of Directors is aware of remuneration to all  
directors, sub-committees and executives appropriately in 
accordance with the duties and responsibilities participation 
of each director. The remuneration of the company shall 
compare to the remuneration of similar types of business in 
other companies. The board of directors has assigned the 
nomination and remuneration committee to determine and 
review the criteria, policies, and forms of consideration of 
compensation or other benefits to the board of directors and 
all sub-committees for presentation. The board of directors 
agreed before proposing to the shareholders’ meeting for 
approval.

For selecting a person in the organization, this will consider 
the most appropriate personnel from the successors who 
are assessed as potential. Such person will receive skill 
development to be available to serve an importance position 
in case of vacancy, end of service term, or others.

Thus, the procedures in nominating the president and senior 
executives are in consideration of qualifications, expertise,  
skills, knowledge, moral personality, and experience of 
type of business related to THREL. Such procedures 
will be systematically organized in all levels of positions  
appropriately and transparently in order to ensure that THREL 
is empowered by qualified.

กำรวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง 

กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำน

ค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง

Succession Plan

Development of senior executives and employees

Remuneration of directors, sub committee and executives
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ส�ำหรับค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง (ตำมนิยำม ก.ล.ต.)
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด โดยเชื่อม
โยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทแต่ละปีและผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ�ำปีของผู้บริหำรแต่ละคน และจะน�ำเสนอขออนุมัติจำกท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรบริษทั ท้ังน้ีกำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ระดับสูงมีควำมเหมำะสมกับ ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไว้ ได้

The remuneration for executives is in accordance with the 
criteria by the board of directors, which are linked to the 
performance of the company each year and the annual 
performance of each executive and will be submitted for 
approval from the meeting of the Board of Directors. In this 
regard, the consideration of remuneration for executives is 
appropriate for their duties, responsibilities, and sufficient 
to motivate and retain quality personnel.

บริษัทได้มีกำรน�ำนวัตกรรมมำใช้กับทุกหน่วยงำนในองค์กร

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอำจมิได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

กำรบริหำรจดักำรองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน บริษัทให้ควำมส�ำคญั

ท้ังด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรตลำด ช่องทำงกำร จ�ำหน่ำย 
กระบวนกำรท�ำงำนและเทคโนโลยี เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม และท�ำให้บริษัทสำมำรถรักษำและสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันแบบยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงส่งเสริมให้กำร ประกอบธุรกิจ
เป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทำงให้ บริษัทสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่เป็นไปด้วยควำมยั่งยืน ดังนี้

กับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งทรัพยำกร
ภำยในและภำยนอกบริษัท คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
แผนงำนและงบประมำณ ซึ่งครอบคุลมถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีบริษัท
ต้องใช้เพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
องค์กรได้อย่ำงย่ังยืน รวมท้ังได้ก�ำหนดให้มีกำรบริหำรและจัดกำร
ควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และก�ำกับดูแลให้มีนโยบำยและ
มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ

The Company encourages innovation in all of its work units 
with respect to product development, marketing, distribution 
channel, business process and technology so as to ensure 
more efficient and more effective results and enable the 
Company to create and maintain a sustainable competitive 
advantage.

Although its reinsurance business has no direct impact on 
the environment, the Company still advocates a business 
operation that is socially and environmentally responsible 
and does not infringe upon stakeholders’ rights in seeking 
sustainable achievement of objectives.

As regards organizational management and sustainability, 
the Company attaches importance to efficient management  
of both internal and external resources. The Board of  
Directors considers and approves plans and budgets 
for all resources required by the Company to enable the  
Company to achieve the corporate goals and objectives on a  
sustainable basis, and also oversees and ensures that the IT 
risk management and the policy and measures for IT system 
security are in place.

กำรส่งเสริมนวัตกรรม 

กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

Promotion of innovation

Responsible business operation

หลกัปฏบัิต ิ5 : ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมคีวามรบัผิดชอบ

Principle 5 : Nurture Innovation and Responsible 
Business
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บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญและยึดม่ันในควำมรับผิดชอบ

บริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏบัิติต่อผู้มีส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่ 

นอกเหนือจำกสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู ้ถือหุ ้น อันพึงมีตำม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงำน ลูกค้ำ  
คู่ค้ำ คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน โดย
ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวท่ีมีอยู่ตำมกฎหมำยหรือ
ตำมพันธะข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิด
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำน้ัน โดยได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชน เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ นอกจำกน้ีบริษัทได้ก�ำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจนไว้ในจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจและ
ได้ดแูลให้ม่ันใจว่ำสิทธต่ิำงๆ เหล่ำน้ัน ได้รบักำรคุม้ครองปฏบัิติด้วยดี
อย่ำงเป็นธรรม ในกรณท่ีีผู้มีส่วนได้เสยีได้รบัควำมเสียหำยจำกกำรท่ี
บริษัทเป็นผู้ละเมิดจะได้รบักำรคุม้ครองและกำรชดเชยอย่ำงเป็นธรรม 
โดยผู้ท่ีสนใจสำมำรถอ่ำนนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนได้บนเวบ็เวบ็ไชต์
บริษัท หัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนได้ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

กฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท อำทิ สิทธิในกำรเข้ำประชุม ผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงอิสระในท่ี
ประชมุผูถ้อืหุ้น รวมถงึสิทธิท่ีจะได้รบัผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมแล้ว 
บริษัทยังได้ค�ำนงึถงึสิทธิของผู้ถอืหุ้นมำกกว่ำสิทธขิัน้พื้นฐำนและดูแล
รักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 

The Company recognizes its responsibility to all groups of 
stakeholders such as shareholders, investors, employees, 
customers, business partners, competitors, creditors and 
others including communities, society and the environment 
in a bid to retain their sustainable mutual interests by paying 
attention to rights of those stakeholders according with the 
laws and obligations of the Company. The Company will not 
perform any act that infringes upon rights of stakeholders. 
The Board of Directors has a policy on human rights for  
adherence by all executives and employees. The Company’s  
code of conduct and ethics sets out the standards of  
behavior to ensure that stakeholders rights are fully  
observed. Any stakeholder damaged by a failure of the 
Company to observe such rights can expect fair and  
proper compensation for any damage suffered. More details 
of the policy on human rights are available at the Company’s 
website under the topic of “Corporate Governance.”

The Company has formulated a guideline on treatment of 
each group of stakeholders for all directors, executives and 
employees to adhere to, the details of which are as follows:

กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ

สนับสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับข ้อมูลข ่ำวสำรท่ีเพียงพอและ 
เหมำะสม โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และ
ข้อมลูที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  เช่น กำรแจ้งข้อมูล
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กำรแจ ้งข ้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท กำรประกำศทำง
หนังสือพิมพ์ กำรจัดท�ำข้อมูลเอกสำรข่ำว กำรจัดส่งจดหมำย
เป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นต้น

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ
ในกำรออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้นพึง
ได้รับไม่กระท�ำกำรใด ๆ  อันเป็นกำรละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

Non-violation of human rights

Treatment of stakeholders

Ensure that the shareholders are provided with full 
disclosure of all information both financial and non- 
financial accurately, correctly and simultaneously 
through the Stock Exchange of Thailand’s electronic 
media, the Company’s website, and all other forms of 
media.

Encourage shareholders to exercise their right to attend 
shareholders meetings, their right to vote and other 
rights to which they are entitled, and not perform any act 
that violates or prejudices shareholders’ rights.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Apart from the basic shareholder rights established by law 
and the Company’s Articles of Association such as a right 
to attend the shareholders’ meeting, right to vote, right to 
express opinion freely at the shareholders’ meeting, and right 
to earn a fair return, the Company also provides additional 
protection to shareholders rights as follows:

แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders
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บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้ำนประกันภัยต่อ ด้ำนประกันชีวิตและ
ให้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจประกันชีวิต ด้วยกำรมุ่งเน้นท่ี
ลูกค้ำเป็นส�ำคัญ ดังนั้นพนักงำนจึงเป็นทรัพยำกรท่ีส�ำคัญย่ิงต่อ
ควำมส�ำเร็จของธุรกิจ บริษัทมีควำมประสงค์ ให้พนักงำนทุกคนมี
ควำมภำคภูมิใจในองค์กร และมีโอกำสก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ จึง
ได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง มีกำรปฏบัิติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ดแูล
เรื่องผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมสำมำรถเทียบเคียงได้กับ
อุตสำหกรรมเดียวกัน ดูแลให้พนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข 
โดยกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในกำรท�ำงำน
ให้มีควำมพร้อม สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธภิำพ ดแูลสวสัดกิำร 
ทั้งด้ำนสุขภำพและนันทนำกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม สรุปได้ ดังนี้

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 
เก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่ำนช่องทำงที่ระบุไว้บน
เว็บไซต์บริษัท ซึ่งทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรพิจำรณำกล่ัน
กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง
และแจ้งผลให้ทรำบต่อไป ซึ่งในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิด
เห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ มำยังบริษัท โดยมีเพียงกำรติดต่อกับ
นักลงทนุสัมพนัธ์ผ่ำนทำงโทรศพัท์เพื่อสอบถำมข้อมลูเก่ียวกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเท่ำนั้น

จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำมแก่ผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ต้องกำรอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ ทันเวลำ เชื่อถือได้ และเท่ำเทียมกัน

ปฏิบัตต่ิอพนักงำนทุกคนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ศกัดิศ์รีและ
ควำมเสมอภำคส่วนบุคคล ไม่กระท�ำ กำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของพนักงำน

มีกำรคดัสรรบุคลำกรทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม และมีกระบวนกำร
สรรหำที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ต�ำแหน่งงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และข้อ
ก�ำหนดอ่ืน ๆ  ทีจ่�ำเป็นกับลักษณะงำน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ  
อำยุ เชื้อชำติ ศำสนำ หรือสถำนะอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน

Permits shareholders the right to make suggestions or 
lodge a complaint regarding the Company’s business 
operation through channels indicated on the Company’s 
website. The company will ensure that all suggestions or 
complaints are screened and considered by the Board 
of Directors or the concerned parties and the outcome 
of such advised to shareholders. In 2020, there were no 
suggestions or complaints filed. Telephone calls were 
made to Investor Relations asking for information about 
the Company’s business operations. 

Providing Investor Relations to provide information 
and answer questions from shareholders. So that the  
shareholders receive the information they need to be  
accurate, complete, sufficient, timely, reliable, and 
equally.

All employees are accorded treatment following  
human rights principles with dignity, equality and without  
violation or infringement of any other rights.

Employees at all levels are properly selected through  
a fair and transparent recruitment process, based  
on the required qualifications for each position,  
educational background, work experience and other  
requirements without discrimination based on  
sex, age, nationality, religious or any other status  
unrelated to job requirements.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Employees hold the key to a successful reinsurance and 
insurance-based enterprise. The Company seeks to  
encourage its employees to have pride in their work and 
be keen to advance their careers. The Company therefore  
attaches priority to staff development, fair treatment of 
all employees and provision of compensation compares 
favorably within the insurance industry. The Company 
also ensures employees’ wellbeing through a modern and 
comfortable workplace environment. Employees are also 
provided with health benefits and recreational activities.  
The details are as follows:

แนวปฏิบัติต่อพนักงาน Treatment of employees
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ให้ควำมส�ำคญัเรื่องควำมปลอดภยั สุขอนำมัย และส่ิงแวดล้อมใน
กำรท�ำงำนทีด่ ีมีกำรจดัต้ังคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวี
อนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และให้ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รบัควำมสะดวกและปลอดภยั ในกำรติดต่อกับบริษัทมีกำรจดั
ท�ำและซักซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและภำวะวิกฤต
เป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำรตรวจสอบปรับปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ และเพื่อให้
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำยตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องดังกล่ำว 
บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏบัิติเก่ียวกบัควำมปลอดภยัไว้เป็นส่วน
หนึ่งในจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจด้วย ซึ่งในปี 2563 ไม่มี
พนักงำนเกิดอุบัติเหตุหรือกำรเจ็บป่วยอันเนื่องจำกกำรท�ำงำน

จัดให้มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนพนักงำน
ร่วมกับฝ่ำยจัดกำรในกำรพิจำรณำปรับปรุงสวัสดิกำรด้ำน
ต่ำงๆ และเป็นตัวแทนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้พนักงำน
มีส่วนร่วมกับบริษัท เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมนอก 
สถำนที่ เป็นต้น

จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนก่อนเข้ำท�ำงำนและมีกำร
ตรวจสุขภำพต่อเน่ืองเป็นประจ�ำทุกปีตำมกลุม่อำยุ ส่งเสรมิด้ำน
สุขภำพของพนักงำนโดยจัดให้มีกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำย
ต่ำงๆ เช่น โยคะ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรออกก�ำลงักำยและ
มีโอกำสได้พบปะพนกังำนต่ำงฝ่ำยในบริษทัเดยีวกนั โดยเชือ่ม่ัน
ว่ำหำกบุคลำกรในองค์กรมีสุขภำพท่ีดี จะช่วยลดกำรเจ็บป่วย
และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนได้ในที่สุด

มีนโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ส�ำหรบัพนักงำน โดยก�ำหนดให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมสอดคล้อง
กับหน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ และสำมำรถเทยีบเคยีงได้กบัต�ำแหน่ง
ในธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน โดยมีกำรน�ำข้อมูลผลกำรส�ำรวจเงิน
เดอืนและค่ำตอบแทนในธุรกิจประกนัภยัและอุตสำหกรรมอ่ืนจำก
หลำยแหล่งและผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ
พนักงำนแต่ละคนมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกน้ีบริษัท
ได้จดัให้มีกองทุนส�ำรองเล้ียงชพี ส�ำหรบัพนักงำน โดยพนกังำน
มสีทิธไิด้รบัเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบจำกบริษทั หำก
ท�ำงำนครบตำมระยะเวลำที่ ระบุไว้ในเงื่อนไขของบริษัท เพื่อเป็น
เงินสะสมส�ำหรับอนำคตของพนักงำน (รวมเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ) ได้เปิดเผยไว้ในหน้ำ 64

The Company considers health and safety at work to 
be an essential part of employee treatment. A safety,  
occupational health and workplace environment  
committee ensures that all aspects of workplace 
health and safety are properly considered. The  
Company also fosters a pleasant work environment for 
employees and provides safety and convenience for 
customers, business partners and stakeholders when 
visiting the Company. A disaster recovery plan has been  
formulated in the event of fire or another emergency  
and the plan execution is practiced annually. All  
equipment is inspected, maintained and repaired to 
always remain functional.  In 2020, there was no report 
of any employee accident or sickness at work. The 
Company has incorporated the best practice for safety 
into its code of conduct and ethics.

A welfare committee has been set up as an employee  
representative to work with the management in  
improving employee welfare and to arrange activities 
for employee participation such as New Year’s activities 
and other off-premises events.

The Company provides its employees with pre- 
employment checkups and annual health checkups 
according to age groups. For health promotion among 
employees, the Company makes available standard 
and by arranging exercise activities such as yoga, etc. 
in order to encourage exercise and have the opportunity 
to meet with employees from different departments in 
the same company. By confident that if the personnel 
in the organization have good health will help reduce 
illness and ultimately improve work efficiency.

Under the Company’s policy and procedure for  
remuneration and welfare, employee compensation is 
set out at an appropriate level that is commensurate 
with their duties and responsibilities and competitive 
with the comparable positions in similar businesses. 
The employee compensation is decided based on salary 
and compensation surveys in insurance business and 
other industries derived from various sources together 
with the individual employees’ yearly performance 
evaluation. The Company has also established an  
employee provident fund which gives employees the 
rights to receive employer’s contribution and benefit 
thereof from the Company based on the required years 
of service specified by the Company so that they will 
have accumulated savings for their future needs. Details 
of employee compensation (including contributions to 
the provident fund) are presented on Page 64.
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3.

4.

5.

6.



รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 99

การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

มีนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร โดยสนับสนุนให้พนักงำนได้
รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ เพื่อกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน และเปิดโอกำสให้พนักงำนมีควำม
ก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนต่อไป ท้ังน้ีโดยตระหนักว่ำบุคลำกรคือ
ทรัพยำกรท่ีส�ำคัญที่สุดขององค์กร พนักงำนทุกคนจะได้รับ
กำรพฒันำตำมแผน (Training Road Map) ตำมเส้นทำงควำม
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) และแผนพัฒนำอำชีพ 
(Career Plan) ของแต่ละคนท่ีก�ำหนดไว้ รำยละเอียดจ�ำนวน
ชั่วโมงของกำรฝึกอบรมของพนักงำน ได้เปิดเผยไว้ในหน้ำ 43

เปิดโอกำสให้พนักงำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ 
โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ Intranet ของบริษัทประกำศภำยใน 
หรือ อีเมล์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรส่ือสำรระหว่ำงองค์กรและ
พนักงำน อันจะน�ำมำซ่ึงประสิทธิภำพและควำมสัมพันธ์อันดี 
ในกำรท�ำงำนร่วมกัน

จดัให้มกีำรส�ำรวจทัศนคติและควำมพึงพอใจของพนักงำนอย่ำง
ต่อเน่ืองทุกปี เพื่อน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จำกผลกำร
ส�ำรวจทุกข้อมำพิจำรณำปรับปรุงแก้ ไข พร้อมท้ังได้ช้ีแจงตอบ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงำนมีในทุกข้อให้พนักงำน
ทุกคนได้ทรำบผ่ำนระบบ Intranet ของบริษัท

เปิดช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเห็น เสนอข้อร้อง
เรียน และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท�ำงำน โดยจะเป็นกำรแจ้ง
ต่อหวัหน้ำงำนหรือแจ้งโดยตรงต่อผู้บริหำรระดบัสงู ซึง่ขอ้เสนอ
ต่ำง ๆ  จะได้รบักำรพิจำรณำอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม และมีกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรดูแล ข้อร้องเรียน/เบำะแสกำร 
กระท�ำผิด และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเล่ียงกำร 
กระท�ำที่ไม่สมควร เช่น รวมกลุ่มกันก�ำหนดรำคำโดยสมยอมรู้
เห็นหรือตกลงแบ่งปันส่วนในงำนน้ันๆ มำก่อน หรือใช้ข้อมูลอัน
เป็นควำมลับของลูกค้ำเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลทีส่ำม เป็นต้น

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีมีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด ให้บริกำรที่มี
คุณภำพและเชื่อถือได้ เป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัท

ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อม ส่งเสริมให้เกิดควำม
สัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่ำงบริษัทกับลูกค้ำให้เป็นไปด้วยดี 
ประกอบด้วยไมตรีจิต และควำมพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่ำย น�ำมำ
ซึ่งบริกำรที่มีคุณภำพถูกต้องรวดเร็วตรงควำมต้องกำร

The Company has established a human resource  
development policy, encouraging consistent employee  
training and competency development to enhance 
skills and helping employees advance their careers. 
Recognizing that employees are the most valued asset 
of the organization, the Company makes certain that 
all employees will be developed in accordance with the 
Training Road Map, according to their Career path and 
Career plan. Details of the number of hours of employee 
training. Disclosed on page 43.

Employees are encouraged to access information 
through channels such as the Company’s Intranet, 
 internal announcements or e-mails promoting clear 
and open communication between the Company and 
employees enhancing efficiency and developing good 
team work.

The Company conducts an annual employee attitude 
and satisfaction survey and uses the comments and 
suggestions collected from the survey as a basis for 
improving work related issues. Responses to comments 
or suggestions are communicated to all employees via 
the Company’s Intranet.

Channels are made available for employees to make 
comments, lodge complaints and raise any other 
work-related issues, all of which will be considered 
in a fair and transparent manner and be treated in  
accordance with the pol icy on complaints/ 
whistleblowing and whistleblower protection.

The Company treats customers on a fair and non- 
discriminatory basis and avoids any unethical acts or 
using the customers’ confidential information for the 
benefit of third party.

The Company strictly honors the contractual conditions 
made with customers and delivers quality and reliable 
services in accordance with its business standards. 

The Company provides services in a polite and 
respectful manner and promotes a good and  
sustainable relationship with customers to ensure 
friendliness and satisfaction for all parties, thereby 
resulting in services rendered with quality, accuracy, 
rapidity and responsiveness to customer needs.
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บริษัทเน้นให้ควำมส�ำคัญกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ควบคู่
กับกำรรกัษำจรรยำบรรณทีพ่ึงปฏบัิติต่อลกูค้ำ เช่น ปฏบัิติกับลูกค้ำ
อย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ หำแนวทำงส่งเสริมให้เกิดควำม
สัมพนัธ์อันดีและย่ังยนื และอ่ืนๆ ตำมท่ีได้ระบุไว้ในจริยธรรมและจรรยำ
บรรณธุรกิจ ดังนี้

The Company attaches considerable importance to  
customer satisfaction. It has developed a code of best 
practice in customer relations including fair and non- 
discriminatory treatment of customers, building of good and 
sustainable customer relations:

แนวปฏิบัติต่อลูกค้า Treatment of customers
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ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกคำ้ท่ีตนได้ล่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด�ำเนิน
ธรุกิจ อันเป็นข้อมูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพงึสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้น
แต่จะได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ หรือเป็นกำรเปิดเผยตำม
หน้ำท่ี ตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ
ประกันภัยหรือประชำชนโดยรวม

ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำและให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหรือที่สำมำรถท�ำได้

ปรบัปรงุและรกัษำระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้สำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทันเวลำและตรงควำมต้องกำร 
มีหน่วยงำนท่ีดูแลลูกค้ำแต่ละรำยอย่ำงใกล้ชิด มีกำรศึกษำ 
ส�ำรวจ และร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรที่ตรงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ตลอดจนจัดท�ำบทวิเครำะห์วิจัย จัดสัมมนำ 
เพื่อประโยชน์ในกำรท�ำธุรกิจของลูกค้ำและคู่ค้ำ 

มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำและคู่สัญญำ และ
คัดเลือกคู่ค้ำและคู่สัญญำ ที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ 
มคีุณธรรมและจริยธรรม มคีวำมซื่อสตัย์สจุริต และไม่เกีย่วขอ้ง
กับกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

ปฏิบัติต่อคู่ค้ำและคู่สัญญำทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติและไม่เอำรัดเอำเปรียบคู่ค้ำและคู่สัญญำ

จัดให้มีระบบกำรจัดกำรและติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ
สัญญำอย่ำงครบถ้วน และมีกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตใน
ทุกขั้นตอน

ไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรบ่ันทอนชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำร
ค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงเส่ือมเสีย โดยปรำศจำกซึ่งข้อมูล
อันอำจกล่ำวอ้ำงได้

The Company will not disclose customers’ information 
which is derived from its business operations unless 
otherwise permitted by the customers or where it has 
the duty or is required by law to make such disclosure 
or where the disclosure will benefit insurance business 
or the public as a whole.

The Company gives advice on and assistance in matters 
relevant to its business or matters that are not beyond 
its ability.

The Company improves and maintains its service  
standards to ensure timely and genuine responsiveness 
to customers’ requirements and arranges for a work 
unit to closely take care of the individual customers. It 
also conducts study, research and co-development of 
products and services that meet customers’ demand, 
additionally preparing analytical and research papers 
and arranging seminars that are useful for customers 
and business partners.

The Company sets out rules for evaluation and  
selection of business partners and counterparties and 
opts to do business with those who conduct business 
with accountability, ethics and integrity and are not 
involved in any forms of fraud.
The Company treats all business partners and  
counterparties on an equitable and nondiscriminatory 
basis and does not take advantage of them.

The Company puts in place a management and  
follow-up system to ensure the agreement conditions 
are completely fulfilled, together with an anti-corruption 
process at all steps of its operation.

The Company will not perform any act that will tarnish 
its competitors’ reputation through any allegation that 
may cause reputational damage.
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บริษัทยึดถือนโยบำยอย่ำงเคร่งครัดในกำรปฏิบัติต่อคู ่ค้ำ
คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหน้ี ตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำท่ีสุจริต 
เสรี และเป็นธรรม ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และพนัธะกรณท่ีีมต่ีอกนั 
โดยได้ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ 
เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินี้ 

The Company is committed to treating business partners, 
competitors and creditors under the rules for ethical, free 
and fair trade competition and within the purview of the laws 
and their mutual obligations. This has been incorporated 
into the code of conduct and ethics in order for all parties 
to abide by, as follows:

แนวปฏิบัติต่อคู้ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ Treatment of business partners, competitors and  
creditors
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ไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำและงำน
อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเคร่งครัด  
ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตำมก�ำหนดเวลำ ทัง้ในเรื่องกำรค�ำ้ประกนั 
กำรบริหำรเงินทุน กำรช�ำระเงิน และเรื่องอ่ืนใดท่ีได้ตกลงไว้กับ
เจ้ำหนี้

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขของสัญญำ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้ำหนี้ทรำบ พร้อมเหตุผล และแนวทำงแก้ ไขปัญหำ เพื่อร่วม
กันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ปัญหำดังกล่ำว

ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ เ ก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ
หรือลิขสิทธิ์  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ ์
นอกจำกน้ีกำรน�ำผลงำนหรือข้อมูลที่เป ็นสิทธิของบุคคล
ภำยนอกท่ีได้รับมำหรือท่ีจะน�ำมำใช้ บริษัทจะต้องมีกำรตรวจ
สอบเพื่อให้ม่ันใจว่ำจะไม่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของ
บริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรม ไม่ให้หรือรับสินบนไม่ว่ำจะเป็น
ในรปูของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  และจะต้องไม่ยอมปฏบัิติใน
ส่ิงท่ีอำจจะก่อให้เกดิกำรทุจริตติดสินบน ไม่กระท�ำกำรหรือช่วย
เหลือหรือสนับสนุนกำรกระท�ำกำรอันเป็นควำมผิดต่อกฎหมำย 
และประกำศที่เก่ียวข้อง หรือกำรกระท�ำกำรอันเก่ียวกับทรัพย์
โดยทุจริต หรือกำรกระท�ำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือควำม
ม่ันคงของประเทศ ตลอดจนไม่ปกปิดหรือมีส่วนในกำรยักย้ำย
หรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีได้มำเน่ืองจำกกำรกระท�ำดังกล่ำว 
ท้ังน้ี บริษัทได้ส่ือสำรนโยบำยดังกล่ำวให้ บุคคลภำยนอก และ
พนักงำนบริษัทได้รับทรำบและปฏิบัติตำมด้วย 

The Company will not perform any act that will infringe 
upon intellectual property and invention under the patent 
of its competitors or other parties.

The Company complies with all conditions under  
agreements made with creditors in a strict, correct,  
complete and punctual manner with respect to  
guarantee, fund management, payment and any other 
matters agreed upon with the creditors.
In the event of failure to fulfill the conditions, the  
Company will promptly notify the creditors and provide 
reasons and remedial measures for such failure in order 
to jointly seek solutions to the problems.

The Company abides by the laws governing intellectual 
property or copyright and will not infringe on intellectual  
property or copyright. Besides, before using any  
invention or information belonging to a third party, the 
Company shall examine and make certain that it is not 
an infringement on intellectual property or copyright of 
other party.

The Company abides by the anti-corruption policy and 
measures and the principle of integrity, and neither 
gives nor receives any bribe whether in form of a gift 
or any other benefit. It shall not perform any act that is 
conducive to fraud and bribery, and shall not perform 
any act or assist in or support any act that is deemed 
as a misconduct according to the relevant laws and 
notifications, nor perform any act relating to property  
in bad faith or any act that is detrimental to the  
national economy or security, nor conceal or take part in  
embezzlement or sale of property obtained from such 
act. The Company communicates the said policy to 
outsiders and its employees for acknowledgement  
and adherence to. 
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ท้ังนี ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่มีข้อพิพำทหรือข้อร้องเรียนใดๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำและเจ้ำหนี้ที่อำจส่งผล 
กระทบอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

In the past year, the Company had no disputes or complaints 
with its customers, business partners, competitors and 
creditors which could cause a material impact.

ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำร
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม

The Company will not seek to obtain confidential  
information of its competitors by any unethical or  
improper method.

5. 5.
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สนับสนุนให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม กำรพัฒนำชุมชน และด�ำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผล 
กระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในปี 2563 บริษัทได้มีกำร
สร้ำงประโยชน์ต่อชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ดงัน้ี (1) ปรบัปรงุ
สภำพแวดล้อมโดยรอบสถำนท่ีท�ำงำนให้น่ำอยู่ (2) ให้กำร
สนับสนุนเครื่องหมำยป้ำยจรำจรและอุปกรณ์จรำจรให้แก่
สน.สุทธสิำรเพื่อใช้ในกิจกำรจรำจรและกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
ดูแลควำมปลอดภัยแก่ประชำชน (3) ร่วมแคมเปญ “ไปรษณีย์ 
reBOX” ชวนเปลี่ยนกล่อง ซอง เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อ
น�ำไปรี ไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้ำอี้ ให้นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน (4) ลดกำรใช้พลังงำนลง โดยเป็นกำรร่วมมือกันของ
ทุกคนในองค์กรในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย

The Company encourages all employees to join in CSR 
activities and community development, and operates 
business without causing any impact on society and the 
environment. In 2020, the Company made contributions 
to communities, society and the environment as follows: 
(1) Creation of a pleasant workplace surrounding; (2) 
Donate traffic signs and traffic equipment to Sutthisan 
Policy Station in order to use in traffic and facilitation 
activities for the safety of the people.; (3) Joined the 
campaign “reBOX Post”, inviting change of envelope 
boxes to New Year gifts in 2021 to be recycled into a 
set of tables and chairs for students at the Prairie Police 
School by donating boxes ; and (4) reduction of energy 
consumption. All members of the organization have 
cooperated in conducting business without posing any 
impact on society, the environment and all groups of 
stakeholders.

1. 1.

บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบ

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย เป็น

ต่ำงๆ ท่ีก�ำหนดโดยองค์กรท่ีก�ำกับดูแลและหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กรม
สรรพำกร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธรุกิจประกันภยั ตลำดหลักทรพัย์  ส�ำนกังำน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทัง้
ให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีด ีและเรื่องอ่ืน ๆ  รวมถงึเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รปัชัน่ 
โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุ
เป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อ
ต้ำนทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption, “CAC”) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบรับรองดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี 
นับจำกวันที่คณะกรรมกำร CAC มีมติให้กำรรับรอง 

พลเมืองท่ีดีท่ีท�ำประโยชน์ ให้แก่ชุมชนและรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยได้
ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้
ทุกคนยดึถอืเป็นแนวปฏบัิติในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

The Company complies with all laws, notifications, rules  
and regulations stipulated by regulatory bodies and  
government agencies. Including corporate governance  
and anti-corruption cooperation. On February 6, 2019, 
the Company was granted a renewal of its membership of 
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption (“CAC”). Such CAC recertification is valid for 
three years from the date of approval by CAC Committee.

In conducting its business, the Company pays attention to 
all groups of stakeholders and acts as a good corporate 
citizen contributing positively to communities, society and 
the environment. The Company has incorporated into the 
code of conduct and ethics, to which all staff members 
must adhere, the best practices towards society and the 
environment including the promotion of an efficient use of 
resources, as follows:

แนวปฏิบัติต่อองค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

แนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Treatment of regulatory bodies and government agencies

Treatment of society and the environment
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บริษัทมีควำมมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  
ในกระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักของบริษัทโดย บรษิัทมีกำร
ประเมินผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนในประเด็นต่ำง ๆ ทั้ง
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และก�ำหนดประเด็นทีส่งผล 
กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนัยส�ำคัญ หรือมีอิทธิพลต่อ
กำรพิจำรณำตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือระบุเป้ำหมำยใน
กำรด�ำเนินธุรกิจท่ีไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และสำมำรถเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะเรื่องท่ีส�ำคัญ
ต่อกิจกำรและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีกำรให้ควำมรู้และอบรมพนักงำน ในเรื่องกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนให้พนักงำน
ทุกคนใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด  
โดยให้สูญเสียน้อยที่สุด เช่น ลดจ�ำนวนกำรใช้กระดำษลงโดย
กำรน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรจัดเก็บ บันทึกข้อมูล
แทนกำรใช้กระดำษ ใช้กระดำษให้เป็นประโยชน์ท้ังสองหน้ำ มีกำร
ติดต้ังและปรับเปล่ียนเครื่องใช้ ไฟฟ้ำเป็นแบบประหยัดพลังงำน 
มีก�ำหนดเปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศเป็นเวลำ ปิดเคร่ืองปรับ
อำกำศและไฟแสงสว่ำงในช่วงพกักลำงวันหรือช่วงท่ีไม่ได้ใช้งำน 
ลดกำรใช้ลิฟต์หำกขึ้น-ลงเพียงหนึ่งชั้น เพื่อลดกำรใช้พลังงำน
ลง น�ำสิ่งของใช้แล้วมำปรับปรุงใช้อีก เป็นต้น

จัดสถำนที่ท�ำงำน ให้อยู่ในสภำพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูก
สุขลักษณะ ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย เพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำนของพนักงำน

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสังคมและชุมชน โดยมอง
ว่ำบริษัทคือส่วนหน่ึงของสังคมไทย จึงถือเป็นหน้ำท่ีและควำม
รบัผิดชอบท่ีต้องมีส่วนร่วมให้กำรสนบัสนุนและด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักในกำรจัดต้ังบริษัท
ท่ีจะด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัย
และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซ่ึงรำยละเอียดสำมำรถอ่ำน
ได้จำก รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปี 2563 หัวข้อกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

The Company is determined to operate business 
with fairness and display responsibility to society, the  
environment and all groups of stakeholders in its core 
business processes. The Company assesses the  
impact of its activities on the economy, society and the  
environment and also pinpoints the issues that  
significantly affect its business operation or have an 
influence on stakeholders’ decision-making so that it 
could identify operational goals that cause no impact 
on society and the environment and could disclose the 
operational information that is particularly important to 
the organization and its stakeholders.
The Company educates its employees on conservation 
of natural resources and the environment. It encourages 
all employees to most efficiently use natural resources 
by, for example, using the computerized data filing  
technology so as to reduce paper consumption,  
ensuring that both sides of the paper are used, using 
energy-saving electrical appliances, setting the turn-
on/off times for air-conditioners, switching off air- 
conditioners and lightings during lunch break or when 
they are not needed in order to save energy, recycling 
used items, etc.

Workplace environment is improved and maintained to 
be in a tidy, pleasant and healthy condition up to safety 
standard to ensure employees’ security while at work.

The Company is aware of the importance of society 
and communities. As part of Thai society, the Company 
deems that it has duty and responsibility to support and 
operate CSR activities, which is in line with the main 
objective of its establishment to operate business for 
the utmost benefit of insurance business and national 
economy as a whole. Further details can be found in 
the Company’s 2020 Sustainable Development Report 
under the topic of “Corporate Social Responsibility 
Activities.”

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน Risk management and internal control

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสม

Principle 6 : Strengthen Effective Risk Management 
and Internal Control

บริษัทมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
เพื่อช่วยในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงท้ัง
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกองค์กรท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินธรุกิจ บริษัทจึงได้พฒันำกรอบกำร บริหำรควำมเสีย่ง
ขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำ
หมำย ท้ังในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงยังสำมำรถรักษำควำม
ม่ันคงทำงกำรเงิน ช่ือเสียง ภำพลักษณ์ ควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน และควำมย่ังยืน กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 
ถูกพัฒนำขึ้นจำกมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  
(Insurance Core Principles: ICP) ของสมำคมผู้ก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยนำนำชำติ (International Association of  
Insurance Supervisors: IAIS) และสอดคล้องกับมำตรฐำนขั้น
ต�่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส�ำนักงำน คปภ.
บริษัทได้ก�ำหนดระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
เพื่อใช้ประกอบกำรก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด�ำเนินงำน และ
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร กระบวนกำร
บริหำรควำมเส่ียงของบริษัท มุ่งเน้นกำรระบุ ควำมเส่ียงหลักท่ี
จะมีผลกระทบต่อเงินกองทุน ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน และชื่อ
เสียงของบริษัท มีกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรวิเครำะห์ควำม
เชื่อมโยงของควำมเส่ียง ก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเส่ียงและเกณฑ์ท่ี
เหมำะสม ก�ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือควบคุมควำม
เส่ียงหลักให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้รวมถึงทบทวนนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมิน
ประสิทธิผลของมำตรกำรเหล่ำนี้อย่ำงต่อเน่ือง บริษัทมุ่งเน้นให้
เกิดกำรเรียนรู้จำกเหตุกำรณ์ควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นและปรับปรุง
มำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงและดัชนีชี้วัดควำมเส่ียงให้มีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยบริษัท
มีกำรติดตำมดูแลควำมเสี่ยงหลักอย่ำงสม�่ำเสมอ และจัดให้มีกำร
รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

The Company has to face changes of internal and  
external factors that may affect its business. Hence, the 
Company develops risk management framework to help 
accomplish its vision, mission, short and long-term goals 
as well as maintain its financial stability, reputation, image, 
competitive advantage and sustainability. This framework 
is developed from Insurance Core Principles (ICP) of 
the International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS) and corresponds to the OIC’s. Risk management 
requirements.

The Company determines Risk Appetite and applies in 
the formulation of strategy and operational policy as 
well as the establishment of enterprise risk management  
guidelines. In the process of risk management, key 
risks that may affect capital fund, financial stability and 
reputation of the Company are identified, assessed and 
analyzed their interrelation. In addition, the Company 
also sets key risk indicators, appropriate thresholds 
and risk measures to manage these risks to be within  
acceptance level; and continuously monitor the  
effectiveness of these measures. The Company also 
focus on learning from actual loss experience and then 
revises both risk measures and key risk indicators to 
cope with changing environment. Moreover, the company 
regularly monitors key risks and reports the results of risk  
management to both Enterprise Risk Management  
Committee and Board of Directors every quarter.

•

•

•

•
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กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน Whistleblowing or complaints

บริษัทจัดให้มีช่องทำงร้องเรียน / แจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด
ท่ีปลอดภัยและเข้ำถึงได้สะดวกและมีกระบวนกำร จัดกำรข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้พนักงำน บุคคลภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
สำมำรถร้องเรียนถงึควำมเสียหำยท่ีตนได้รบั หรือ แสดงข้อกงัวล 
/ รำยงำนสถำนกำรณ์ท่ีมีข้อสงสัย ตลอดจนแจ้งเบำะแสกำร 
กระท�ำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมทำงธุรกิจและนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง 
โดยข้อมูลท่ีได้รับแจ้งถือเป็นควำมลับ ผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่ให้ควำม
ร่วมมอืแก่บริษทัในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบักำรคุม้ครอง
ไม่ถูกลงโทษและไม่ได้รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรร้องเรียน
หรือกำรแจ้งเบำะแส ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรดูแล
ข้อร้องเรียน / เบำะแสกำรกระท�ำผิด และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  
ให้พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รับทรำบเพื่อยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติซึ่งสำมำรถอ่ำนนโยบำยกำรดูแลข้อร้องเรียน / เบำะแสกำร 
กระท�ำผิด และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
หัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

The Company provides secure and easily accessible 
complaint channel and a complaint management process 
for employees or outsiders or stakeholders to report  
complaints about damages occurring to them or voice 
their concerns or report any suspicious incidents or clues 
to possible misconduct concerned with the Company, 
as well as to seek advice on compliance with the code of 
ethics and the related policies. The reported information 
shall be treated as confidential and the informants or 
whistleblowers shall be protected and shall neither be 
punished nor be adversely affected from their reporting  
such complaints or whistleblowing. The Company  
communicates the said policy to employees and outsiders 
for acknowledgement and adherence to. The policy on 
complaints/whistleblowing and whistleblower protection 
can be found on the Company’s website under the topic 
of “Corporate Governance.”

• •

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
อ�ำนำจหน้ำที่สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธผิล และปฏบัิติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด หลกัทรัพย์ ขอ้ก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรพัย์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท อีก
ท้ังได้ก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย
ทุกไตรมำส เพื่อสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกต้อง และพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและเป็นไปตำมท่ี
กฎหมำย ประกำศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน คณะ
กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถงึหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง โดยจดัให้มีหน่วย
งำนดแูลกำรปฏบัิตติำมกฎหมำย ท�ำหน้ำท่ีดูแลให้กจิกำรประกอบ
ธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

The Board of Directors has entrusted the Audit Committee  
with power and duties to review and ensure that the 
Company has a sound and effective internal control and 
internal audit system and abides by the law governing 
securities and exchange, the SET’s regulations or the 
laws applicable to the Company’s business. The Audit 
Committee must hold a meeting at least once a quarter 
to review and ensure correctness of the Company’s  
financial reporting and to consider and make certain  
that the Company’s connected transactions or  
transactions with potential conflict of interest are  
correct and compliant with the applicable laws and  
the notifications and regulations of the Securities  
and Exchange Commission, the Capital Market  
Supervisory Board, the Board of Governors of the Stock 
Exchange of Thailand, the Stock Exchange of Thailand 
and other concerned authorities. A legal compliance 
unit has been set up to ensure the Company operates  
business in conformity with the laws and relevant  
standards.

• •
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กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ Information disclosure

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและ 
การเปิดเผยข้อมูล

Principle 7: Ensure Disclosure and Financial  
Integrity

บรษิัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำร
เงินและกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทีส่�ำคญั ซึง่คณะกรรมกำรมหีน้ำ
ท่ีรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและ
เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน โดยมีกำร
เปิดเผยต่อ สำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำย
หรอืหน่วยงำน ท่ีเก่ียวข้องก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ครบถ้วนทันเวลำ 
และม่ันใจว่ำข้อมูลดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง กระชับและตรงประเด็น 
นอกจำกน้ีบริษัท ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

The Company attaches importance to maintaining of financial 
reliability and disclosing of material information. The Board 
of Directors is responsible for overseeing and ensuring that 
the Company’s financial reporting and information disclosure 
are carried out in an accurate, adequate, timely and equitable 
manner and that the disclosure through various channels 
strictly complies with the legal or regulatory requirements. 
The Company has disclosed information to demonstrate its 
good corporate governance and business transparency as 
follows:

บริษัทได้จัดท�ำและจัดให้มีกำรส่ือสำรและเปิดเผยนโยบำยกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีนโยบำยและมำตรกำร ต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
รวมถงึนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักำรก�ำกับดแูลกิจกำร ไว้บน 
Intranet และเวบ็ไซต์เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผู้มี
ส่วนได้เสยีทุกฝ่ำยได้รบัทรำบ และยึดถอืปฏบัิติโดยมีกำรทบทวน
นโยบำยต่ำงๆ เป็นประจ�ำทุกปี

เปิดเผยข้อมลูบรษิทัซึง่ประกอบด้วยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล
ท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใน ส่วน ของงบกำรเงินน้ัน 
จะต้องผ่ำนกำรสอบทำน/ตรวจทำนจำกผู้สอบบัญชีและผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษัท ก่อนกำรเผยแพร่ต่อตลำดหลักทรพัย์ฯ ส�ำนกังำน ก.ล.ต. 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง

เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ  ท่ีจ�ำเป็นไว้บนเวบ็ไซต์บริษัท ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ อำท ิลักษณะกำรประกอบ ธรุกิจของบริษัท รำยชือ่
คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน ประจ�ำปี (แบบ 56-2) ข้อมูล
เอกสำรข่ำวและกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีส�ำคัญท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ หลักทรัพย์ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
เปิดเผยบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ย่อย จ�ำนวนครั้งของกำร ประชุมและจ�ำนวนครั้งท่ีกรรมกำร
แต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงได้เปิดเผยรำย
ละเอียดไว้ในหน้ำ 71

มีข้อก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรซื้อขำย / กำรถือครองหลัก
ทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร โดยให้เลขำนุกำร บริษัทเป็น
ผู้รวบรวมสรุปข้อมูลแล้วแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส

The Company prepares, communicates and posts the 
corporate governance policy, anti-fraud policy, anti- 
corruption policy and measures, and all other CG- 
related policies on the Company’s Intranet and website 
for the directors, executives, employees and all groups 
of stakeholders to acknowledge and abide by, with a 
policy review conducted on a yearly basis
The Company’s information, both financial and non- 
financial, is disclosed. The financial information,  
especially financial statements, are to be audited 
/reviewed by the auditors and approved by the  
Audit Committee and the Board of Directors before  
submission to the SET, the SEC, shareholders, investors 
and concerned agencies.
Essential information is made available on the  
Company’s website in both Thai and English languages, 
including information such as nature of business, list of 
the Board of Directors and management team, financial 
statements (Form 56-1), annual report (Form 56-2),  
important news and business activities, which are  
useful to shareholders, investors, analysts and the  
general public. The Company also discloses the 
roles and duties of the Board of Directors and sub- 
committees, meeting frequency and meeting  
attendance of each director in the past year, details of 
which can be found in the “Management Structure” 
Section on Page 71.

The Company sets a requirement to report all trading  
transactions/securities holdings of directors and  
executives. The Company Secretary is assigned to  
collect all of such information for reporting to the Board 
of Directors’ meeting on a quarterly basis.
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ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย

Investor relations

Report on interests

บริษัทได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับ

บริษัทมีข้อก�ำหนดและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

นักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้นักลงทุน 
นักวิเครำะห์ และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน 
โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทได้มอบหมำยให้นำงสำวสิรินทร์ 
ธรรมอุปกรณ์ เลขำนกุำรบริษัทและผูบ้ริหำรสูงสดุฝ่ำยบัญชแีละกำร
เงิน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ “นักลงทุนสัมพันธ์” โดยสำมำรถติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ ได้ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 02-666-9000 หรือ E-mail 
address: corpsecretary@thairelife.co.th ส�ำหรับกิจกรรมในปี 
2563 มีกำรพบปะให้ข้อมูลกับส่ือมวลชน นกัวิเครำะห์หลักทรพัย์ นัก
ลงทุนและผู้จัดกำรกองทุนรวม 10 ครั้ง

กรรมกำรและผู้บริหำรและบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องที ่ได้รบัอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบัิติ โดยรำยงำนดังกล่ำว
จะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำร ตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกัน และติดตำมดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ดังนี้ 

The Company gives importance to investor relations  
management and remains committed to performing duties 
with accountability and integrity and providing accurate,  
adequate and reliable information to ensure that the investors, 
analysts and interested parties could receive the information  
in a correct, sufficient, complete, transparent and equitable 
manner. The Company has assigned Ms. Sirin Dhumma- 
upakorn to be in charge of “Investor Relations.” For 
contact, please call 02-666-9000 or e-mail to address:  
corpsecretary@thairelife.co.th. In 2020, there were 10 
meetings held with members of the media, stock analysts, 
investors and fund managers.

The Company has established rules and procedures 
for reporting interests of directors, executives and their  
related persons, which were duly approved by the Board of  
Directors, as a guideline for all concerned parties to abide by. 
Such report will be useful for complying with the regulations 
for connected transactions and monitoring the interests 
of directors, executives and their related persons with the 
Company’s business as follows:

บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีควำม เก่ียวข้องตำม
แบบฟอร์มท่ีบรษิทัก�ำหนดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี และในกรณท่ีีมีกำร
เปล่ียนแปลงข้อมูลระหว่ำงปีให้กรรมกำร และผู้บริหำรรำยงำน
ด้วย ทั้งน้ี กรรมกำรและผู ้บริหำรที่มีส่วนได้เสียกับกำรท�ำ
ธรุกรรมของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจท�ำธุรกรรม
ดงักล่ำว และให้กำรท�ำธุรกรรมเป็นไปตำมมำตรกำรหรือขัน้ตอน
กำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท 

บริษัทมีนโยบำยเรื่องกำรซ้ือขำยหลักทรพัย์ของบริษัทและวิธีกำร
รำยงำนกำรถอืครองหลักทรพัย์ เพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนท่ีเข้ำถงึและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลยึดถอืปฏบัิติ 
และก�ำหนดให้กรรมกำรและ ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต.

เปิดเผยกรอบนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน (Investment 
Governance Code: I Code) และกำรปฏิบัติตำม หลักธรรมำ 
ภิบำลกำรลงทุน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท

The Company has a policy for the directors and  
executives to disclose their interests and their related  
persons in a form designated by the Company on 
a yearly basis and when there is a change in such  
information during the year. The directors and executives 
who have interests in any transactions of the Company  
shall not participate in decision-making, and the  
transactions shall be processed according to the  
Company’s measures or procedures for approval of 
related party transactions.

The Company has a policy on trading of the Company’s  
securities and procedures for reporting of securities 
holding in order for the directors, executives and  
employees who can access and benefit from such  
information to abide by, and requires that the directors 
and executives have duty to report their securities  
holding in accordance with the SEC’s regulations.

The Company discloses Investment Governance Code: 
I Code and Investment Governance Policy Principle on 
the Company’s website.
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สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ำง ๆ 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น

Rights of shareholders

Shareholders’ meeting

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสาร
กับผูถื้อหุ้น

Principle 8 : Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders

The Company gives importance to and respects rights to 
which the shareholders are entitled in their capacity as both 
investors and owners of the Company, and accordingly 
provides the shareholders with an opportunity to exercise 
their basic rights under the laws, comprising right to sell, 
buy or transfer shares held by them, right to receive a share 
of profit from the Company, right to attend a shareholders’ 
meeting, right to cast votes at the meeting, right to express 
an opinion, right to receive equal treatment with respect to 
share repurchase by the Company, right to jointly decide  
on crucial issues of the Company such as appointment 
or removal of directors, appointment of an auditor,  
amendment to the Articles of Association or the  
Memorandum of Association, etc.

The Company sets out that an annual general meeting 
of shareholders is held within the first four months after  
the end of an accounting year and that, where there is an 
urgent need to consider any matter which could affect or 
is related to the shareholders’ interest and is subject to the 
shareholders’ approval, the Board of Directors may then 
convene an extraordinary general meeting of shareholders 
case by case. In 2020, the Company held one shareholders’ 
meeting, i.e. the Annual General Meeting of Shareholders  
No. 9 on July 7, 2020, which was attended by 9 out of the 
total 10 directors, representing 10% of the total. The absent 
directors could not attend the meeting because they were 
engaged in other business. However, the Board Chairman 
and the Audit Committee Chairman were present at such 
meeting.

In addition, the Company pays higher regard to the  
shareholders’ rights than to such basic rights, including right 
to have access to crucial information sufficiently and timely 
via the Company’s website, right to communicate with the 
Board of Directors through the channels designated by the 
Company, etc.

The Company communicates with the shareholders,  
discloses crucial information and discloses its shareholding 
structure in subsidiaries and associated companies clearly  
in the annual report and on its website in order for the  
shareholders to rest assured that the Company has an  
efficient, transparent and examinable management  
structure which could deliver a reasonable shareholder  
return and lead to sustainable growth.

บริษัทให้ควำมส�ำคัญและปฏิบัติโดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษิัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นประจ�ำทุกปี

นอกจำกน้ี บริษัทได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นมำกกว่ำสิทธิ

บริษัทได้มีกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น กำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ 

อันพึงมีพึงได้ท้ังในฐำนะผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และในฐำนะเจ้ำของ
บริษัทโดยส่งเสริมให้ผู้ถอืหุ้นมีโอกำสใช้สิทธขิัน้พื้นฐำนตำมกฎหมำย
ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
สิทธใินกำรได้รบัส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทสิทธใินกำรเข้ำร่วมประชมุ 
ผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรออกเสียงในที่ประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิด
เห็น สิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติท่ีเท่ำเทียมในกำรรับซ้ือหุ้นคืนโดย
บริษัทสิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทเช่น กำรแต่ง
ต้ังหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งต้ังผูส้อบบัญช ีกำรแก้ไขข้อบังคบั
หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น 

โดยจะจดัขึ้นภำยใน 4 เดอืน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และ
หำกมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจำรณำเรื่องท่ีอำจกระทบหรือ
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2563 บริษัทได้มีกำรเลื่อนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถอืหุ้น บริษทัจดัประชมุผู้ถอืหุ้นจ�ำนวน 1 ครัง้ คอื กำรประชมุสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 9 จัดขึ้นในวันท่ี 7 กรกฎำคม2563  มีกรรมกำรเข้ำ
ร่วมประชุม จ�ำนวน 9 ท่ำน จำกทั้งหมด 10 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 90 
เนื่องจำกกรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมติดภำรกิจ

ขั้นพื้นฐำนดังกล่ำว เช่น สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส�ำคัญ
อย่ำงเพยีงพอและทันเวลำผ่ำนเว็บไซต์บริษัทสิทธิในกำรติดต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนช่องทำงที่บริษัทก�ำหนดไว้ เป็นต้น

และกำรเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นในบริษัทร่วมไว้อย่ำงชดัเจน ผ่ำน
รำยงำนประจ�ำปีและเวบ็ไซต์บริษัท เพื่อให้ผูถ้อืหุ้นม่ันใจว่ำมีโครงสร้ำง
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และสร้ำงควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน
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กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders before the meeting date

For every shareholders’ meeting, the Company adopts 
the best practices in accordance with the AGM checklist  
guideline provided by the Thai Investors Association,  
which are:

ในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้ง บริษัทได ้มีแนวปฏิบัติ ท่ีดี
สอดคล้องกับโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมัญผู้ถอืหุ้น 
(AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอวำระกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือส่งค�ำถำมเก่ียวกับบริษัทและเสนอชื่อบุคคล
ท่ีเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรบริษัท
ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เป็นกำรล่วง
หน้ำ ต้ังแต่วนัท่ี 2 กันยำยน 2562 จนถงึ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  
ผ่ำนทำงไปรษณย์ีอิเล็กทรอนกิส์ (“E-mail“) หรือส่งจดหมำยมำ
ถึงเลขำนุกำรบรษิัทโดยตรง ผลปรำกฏว่ำเม่ือส้ินสุดระยะเวลำ
ดังกล่ำว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอ
ชื่อบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษัทมำยังคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำ

มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม วำระกำรประชุมพร้อมควำม
เห็นของคณะกรรมกำรบริษัทหนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวง
พำณิชย์ก�ำหนด ประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ 
ข และแบบ ค (ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรำกฏชื่อในทะเบียน
เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)   
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำน้ัน) เอกสำรหรอื
หลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่ีมสีทิธิเข้ำ
ร่วมประชมุ รวมท้ังเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำง ๆ  
ผ่ำนทำงเว็บไซต์บรษัิทท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีกำร
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้ำ 30 วันก่อนวันประชุม

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเองสำมำรถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระเข้ำ ประชุมและลงมติ
แทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนด
ทิศทำงลงคะแนนเสียงได้ ท้ังน้ีบริษัทได้ เผยแพร่แบบมอบฉันทะ 
พร้อมท้ังรำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆ ไว้บนเว็บไซต์บริษัท  
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใน
เดอืนเมษำยน 2563 มีผู้ถอืหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุท้ังหมด 100 รำย 
เป็นผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง 25 รำย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้ำประชุมแทนจ�ำนวน 75 รำย

The Company provided the shareholders with an  
opportunity to propose meeting agenda or submit 
questions about the Company and to nominate qualified  
persons for election as the Company’s directors at 
the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
(AGM) in advance during the period from September 2, 
2019 to December 31, 2019 through e-mails or letters 
sent directly to the Company Secretary. At the end of 
such period, none of the shareholders proposed the 
meeting agenda or nominated any qualified persons 
as the Company’s directors for the Board of Directors’ 
consideration.
The notice of the meeting, meeting agenda with the 
Board of Directors’ opinion, proxy forms prescribed by 
Ministry of Commerce comprising Proxy Form A, Form 
B and Form C (applicable to only shareholders who 
are registered as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to take care of their shares),  
documents or evidence showing identification of the 
shareholders or proxies entitled to attend the meeting, 
and documents for all agenda items are publicized 
via the Company’s website in both Thai and English 
languages at least 30 days ahead of the meeting 
date. In 2020, the Company posted the notice of the  
shareholders’ meeting on its website 30 days prior to 
the meeting date.

The Company encourages the shareholders who are 
unable to attend the meeting to assign other person or 
any of the independent directors as their proxy to attend 
and vote at the meeting on their behalf by using the 
proxy form in which they could determine their voting 
direction. The Company publicizes the proxy forms and 
all details and procedures on its website at least 30 days 
in advance. For the AGM held in April 2020, there were 
a total of 100 shareholders present at the meeting, with 
25 of them attending in person and 75 by proxy. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับวัน 
เวลำ และสถำนท่ีจัดประชุมอย่ำงชัดเจน พร้อมท้ังรำยละเอียด
วำระกำรประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล ควำมคิดเห็นของคณะ
กรรมกำร รำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีผ่ำนมำ รำยงำนประจ�ำปี 
หนังสือมอบฉันทะตำมท่ีกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด พร้อมระบุ
วิธีกำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชดัเจนและไม่ยำกต่อกำรมอบฉันทะของ 
ผู้ถอืหุ้น รำยชือ่ของกรรมกำรอิสระ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสำมำรถเลอืก
ท่ีจะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ รำยละเอียดของเอกสำรท่ี 
ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมำแสดงในวันประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัท
เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน และ
เอกสำรประกอบกำรประชุมอ่ืน ๆ เพื่อรักษำสิทธิในกำรเข้ำ
ประชมุของผู้ถอืหุ้น  โดยบริษัทได้ท�ำกำรจดัส่งหนังสือเชญิประชมุ
ผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้รบัข้อมูลท่ีเพียง
พอ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีโอกำสได้ศึกษำวำระกำรประชุมล่วง
หน้ำ พร้อมทั้งมีกำรประกำศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน 
ก่อนวนัประชมุอย่ำงน้อย 3 วนั เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียก
ประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นเตรียมตัวมำร่วม
ประชุม ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมประชุม 
ผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 27 วัน

อ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นทุกประเภท ท้ัง 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล และนักลงทุนสถำบันได้
เข้ำร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น เพื่อให้ผูถ้อืหุ้นสำมำรถใช้สทิธิในท่ีประชมุ
ผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทมีกำรจดัวนั เวลำ และสถำน
ท่ีท่ีสะดวกแก่กำรเดินทำงของผู้ถือหุ้น มีกำรส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ ประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค   
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้มอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน นอกจำกนี้ บริษัทได้ติดต่อนัก
ลงทุนสถำบัน อำทิ บริษัทจัดกำรกองทุน หรือ Custodian เพื่อ
เชิญส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุม และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
ช่วยตรวจสอบเอกสำรกำรเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ

The Company delivers notice of the shareholders’ 
meeting, clearly giving details of the meeting date, 
time and venue, meeting agenda, objectives and  
reasons, opinion of the Board of Directors, minutes of the  
previous meeting, annual report, proxy forms prescribed  
by Ministry of Commerce with proxy granting  
instruct ions that are clear and easy for the  
shareholders to follow, list of independent directors 
whom the shareholders can select and assign as their 
proxy to attend the meeting on their behalf, details of 
documents that the shareholders must bring on the 
meeting date, the Company’s Articles of Association 
pertinent to the shareholders’ meeting and method 
of vote casting, and all other documents to preserve  
shareholders’ right to attend the meeting. The  
Company submits the notice of the meeting and all relevant  
documents to the shareholders at least 21 days ahead of 
the meeting date so that the shareholders could obtain 
sufficient, accurate and complete information and have 
sufficient time to study the meeting agenda in advance. 
Moreover, the notice of the meeting is published in local 
newspapers for three consecutive days at least three 
days before the meeting date so that the shareholders 
would be informed of the meeting notice in advance and 
could prepare for their meeting participation. In 2020, 
the Company submitted the notice of the shareholders’ 
meeting and relevant documents to the shareholders 27 
days in advance.

The Company facilitates and encourages all shareholder  
groups, whether individual or juristic persons and  
institutional investors, to participate in a shareholders’ 
meeting in order to allow for all shareholders to equally  
exercise their rights at the meeting, by setting the  
suitable meeting time and date and arranging the  
meeting venue that is conveniently accessible by all 
shareholders. The Company also provides proxy forms, 
i.e. Proxy Form A, Form B and Form C, for all shareholder 
groups who are unable to attend the meeting to assign a 
proxy to attend the meeting on their behalf. In addition, 
the Company contacts institutional investors such as 
asset management companies or custodians to dispatch 
their representatives to attend the meeting and assists 
in screening all documents for meeting attendance in 
advance.
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กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders on the meeting date

อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ท้ังผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล และ
นักลงทุนสถำบนั มีกำรจดัเจ้ำหน้ำท่ีต้อนรบั เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
เอกสำร และมีกำรจดัเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อ
กำรลงทะเบียน กำรด�ำเนินกำรประชุม ตลอดจนกำรนับคะแนน
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรจัดให้มีล่ำมแปลภำษำ
อังกฤษแก่นกัลงทนุชำวต่ำงชำติท่ีประสงค์จะเข้ำร่วมประชมุด้วย

บริษัทเปิดให้ผู้ถอืหุ้นสำมำรถลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุมก่อนเวลำ
เริ่มประชมุ 1 ชัว่โมง 30 นำท ีโดยบริษัทไม่ท�ำกำรใด ๆ  ทีมี่ลักษณะ
จ�ำกัดสิทธิ ในกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม

น�ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน เพือ่
ควำมถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

จัดให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทท�ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบกำร
ลงคะแนนและนับคะแนนเสียง (Inspector) ซึ่งเป็นคนกลำงเพื่อ
ดูแลให้กำรลงทะเบียน กำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนน เป็น
ไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัทในทุก
ขั้นตอน รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นอำสำท�ำหน้ำท่ีเป็นสักขี
พยำนในกำรนับคะแนนเสียง และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม
เกี่ยวกับกำรนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มประชมุ ประธำน ได้แนะน�ำคณะกรรมกำรบริษัทผู้บริหำร 
ผู้สอบบัญช ีและท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีท�ำหน้ำท่ีผูต้รวจสอบกำรลง
คะแนนและนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุรบัทรำบ ชีแ้จงถงึวิธปีฏบัิติ
ในกำรออกเสียงลงคะแนน วิธีใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ  
มีกำรแยกบตัรลงคะแนนเสียงระหว่ำงวำระกำรแต่งต้ังกรรมกำร
และวำระอ่ืน โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้ำร่วมประชุม  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นท่ีตนเองถืออยู่  
หุ ้นสำมัญหนึ่งหุ้นเท่ำกับหน่ึงเสียง บริษัทมีหุ้นสำมัญเพยีง
ประเภทเดียว ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์ประเภทอื่น

The Company provides convenience for all shareholders  
and proxies, whether they are individual, juristic or  
institutional investors, on the meeting date on an  
equitable basis. The Company arranges for a sufficient 
number of reception staff, document screening staff and 
computer equipment to facilitate the registration, the 
meeting and the vote counting in an efficient manner. 
English language interpreters are available for foreign 
investors who wish to attend the meeting.

Registration begins 1 hour and 30 minutes before the 
start of the meeting. The Company will not perform 
any act in such a way that will restrict rights of the  
shareholders to attend the meeting and all shareholders 
are entitled to register for attending the meeting at any 
time throughout the meeting.

The barcode system is used for meeting registration 
and vote counting to ensure accuracy, convenience, 
and rapidity.

The Company’s legal advisor is assigned to serve as 
inspector of vote casting and vote counting in order to 
monitor and ensure that the registration, the meeting 
and the vote counting are conducted transparently and 
accurately at every step in accordance with the laws 
and the Company’s Articles of Association, while the 
shareholders are given an opportunity to volunteer to 
witness the vote counting and to raise any questions 
regarding the vote counting.

Before the start of the meeting, the Chairman will  
introduce to the shareholders the Board of Directors, 
the management, the auditors and the legal advisor who 
has been assigned to inspect the casting and counting 
of votes, and will inform the meeting of the number and 
percentage of shareholders attending the meeting in 
person and by proxy and also explain to the shareholders 
about how to cast votes and use voting ballots for each 
agenda item. The voting ballots for director election will 
be separated from other agenda items. The shareholders  
and proxies attending the meeting have the right to cast 
votes equal to the number of shares they hold. One 
ordinary share is equal to one vote. The Company has 
only one type of shares, i.e. ordinary shares, and does 
not have any preferred shares and any other types of 
securities.
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ด�ำเนินกำรประชุมตำมวำระกำรประชุม โดยไม่มีนโยบำยเพิ่ม
วำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให ้
ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ในกำรประชุมประธำนได้เปิดโอกำสให้ 
ผู้ถอืหุ้นได้ซกัถำมและแสดงควำมคดิเห็นในแต่ละวำระได้อย่ำงเต็ม
ท่ี และมีกำรชีแ้จงตอบค�ำถำมในทุกประเดน็จนเป็นท่ีพอใจ โดยใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่ำนมำ มีประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรและประธำน
คณะผูบ้ริหำร กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่  รวมทัง้ผูบ้ริหำร
ระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำย เข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ร่วมชี้แจงตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้น

ด�ำเนินกำรให้ผูถ้อืหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทกุวำระ และจดัท�ำ
บัตรลงคะแนนแยกตำมเรื่อง และส�ำหรบักำรเลือกต้ังกรรมกำร มี
กำรจัดท�ำบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรำยบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถลงคะแนนได้ตำมท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะมีกำรเก็บบัตรลง
คะแนนดังกล่ำวในห้องประชุม เพื่อน�ำผลคะแนนมำรวมค�ำนวณ
กับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะ
ประกำศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด 

ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุมภำยหลังเปิดกำรประชุมสำมำรถ
ออกเสียงลงคะแนนได้ในวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยัง
ไม่ได้ลงมติ

The Company conducts the meeting according to the 
agenda and has no policy to add any new agenda 
items or change material information without notifying 
the shareholders in advance. During the meeting, the 
Chairman gives the opportunity to the shareholders to 
raise questions and express opinions on each agenda 
item and provides clarifications to all queries to the 
shareholders’ satisfaction. At the previous meeting  
of shareholders, the Board Chairman, the Audit 
Committee Chairman, Director and President, senior  
management, the auditors and the legal advisor  
participated in the meeting to answer the questions  
raised by the shareholders.

The shareholders are instructed to use voting ballots 
for all agenda items. Voting ballots are provided for 
each agenda item. Separate ballots are used for each 
director election to enable the shareholders to vote as 
they deem appropriate. Voting ballots are collected in 
the meeting room and the results of such vote counting 
will be combined with the votes indicated in advance 
in the proxy forms before announcing the final voting 
results to the meeting.

The shareholders who join the meeting after the  
meeting already started have the right to cast votes on 
the agenda item that is still under consideration and  
has not yet been voted on.
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กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders after the meeting date

เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลกำรออกเสียงลงคะแนน
ภำยในวันท�ำกำรถัดไปนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็น
จดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลกำรออกเสียงลงคะแนนภำยในวนัทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุ้น

มีกำรบันทึกภำพกำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ี ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นท่ีสนใจสำมำรถดูได้ผ่ำน ทำงเว็บไซต์
ของบริษัท

จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีสำระส�ำคัญครบถ้วน 
เช่น ค�ำชี้แจง ค�ำถำม ข้อคิดเห็น วิธีกำรลงคะแนน ผลกำรลง
มติ เป็นต้น และในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ท่ี
ผ่ำนมำ บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมแล้วเสร็จภำยใน 
14 วัน หลังวันประชุม และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมข้อก�ำหนดของตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์บริษัท เพื่อ
ให้ผู้ถอืหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุและไม่ได้เข้ำร่วมประชมุสำมำรถเข้ำไป
ดูรำยงำนดังกล่ำวได้ด้วย

Resolutions of the shareholders’ meeting will be  
disclosed together with voting results by the next  
business day immediately after the meeting date through 
a news release to the SET. For the 2020 shareholders’ 
meeting, the Company could disclose the meeting’s 
resolutions and voting results on the day of the meeting.

Visual records of the meeting were also made available 
for shareholders who did not attend the meeting or any 
interested persons to view on the Company’s website.

The Company prepares Minutes of the Shareholders’ 
Meeting by containing therein all material information 
such as explanations, questions, comments, voting 
procedures, voting results, and so on. For the 2020 
Annual General Meeting, the Company completed the 
Minutes within 14 days after the meeting and submitted 
to the SET in accordance with the SET’s requirements. 
The Minutes were also available on the Company’s 
website for the shareholders who were or were not at 
the meeting to view.
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กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเทียมกัน Equitable treatment of shareholders

ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึง
สัดส่วนกำรถือหุ้นและระยะเวลำกำรถือหุ้น ในกำรท่ีจะเสนอ
วำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข ้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำร โดยบริษัทได้แจ้งสำรสนเทศผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติ
ท่ีชดัเจนบนเวบ็ไซต์บริษัทซึง่ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุ้นประจ�ำ
ปี 2563 ปีท่ีผ่ำนมำได้ก�ำหนดไว้ต้ังแต่วันท่ี 2 กันยำยน 2562 
จนถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นเวลำ 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุด
รอบบัญชี ผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (“E-mail“) หรือ
ส่งจดหมำยมำถึงเลขำนุกำรบริษัทโดยตรง เพือ่รวบรวมน�ำ
เสนอคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป หำกคณะกรรมกำรมี
มติไม่รบัเรื่องท่ีผูถ้อืหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวำระ บริษัทจะชีแ้จง
เหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้บริษัทยัง
ให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุสำมัญประจ�ำปีเสนอชือ่บุคคล
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเพิ่มเติมโดยตรงต่อท่ีประชุม  
ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ท่ีผ่ำนมำไม่มี 
ผู ้ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ำเหมำะสมเพื่อเข้ำร่วมกำร
คัดเลือกเป็นกรรมกำรหรือเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม 
แต่อย่ำงใด

เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค�ำถำม ควำมคิดเห็นหรือข้อ
เสนอแนะได้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ (“E-mail”) 
หรือส ่งจดหมำยมำถึง เลขำนุกำรบริษัทก ่อนวันประชุม  
เพื่อรวบรวมตอบในท่ีประชุม ซ่ึงในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ มีผู้ถือหุ้นได้ส่งค�ำถำมมำยังบริษัท
เป็นกำรล่วงหน้ำ ท้ังหมด 2 ค�ำถำม โดยได้เปิดเผยรำยละเอียดไว้
ในรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 บนเว็บไซต์บริษัท

เพื่อรักษำผลประโยชน์และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำร
กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสำรประกอบกำรประชมุ รำยงำนกำรประชมุ ตลอดจนข้อมูล
บนเว็บไซต์บริษัทท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมถึงจัดให้มี
พนักงำนที่มีควำมรู้ภำษำอังกฤษคอยเป็นล่ำมแก่ผู้ถือหุ้นชำว
ต่ำงชำติที่เข้ำร่วมประชุมด้วย

All shareholders are given an equal right, regardless 
of the percentage and period of their shareholding,  
to propose meeting agenda in advance and to  
nominate persons for director election. The Company 
has disclosed this information via the SET and posted 
the clearly-defined relevant process on the Company’s 
website. For the recent 2020 Annual General Meeting, 
the shareholders were allowed a period of time from 
September 2, 2019 to December 31, 2019, or more than 
three months before the end of the accounting year, 
to propose director nomination and meeting agenda 
through e-mails or letters sent directly to the Company  
Secretary for compilation and submission to the  
Nomination and Remuneration Committee and/or the 
Board of Directors for further consideration. In the event 
that the Board of Directors resolves to reject the agenda 
items proposed by the shareholders, the Company will 
notify the shareholders of reasons for such rejection at 
the shareholders’ meeting. Besides, the shareholders 
who attend the annual general meeting are also granted 
the right to additionally nominate persons for director 
election directly to the meeting. At the recent 2020  
Annual General Meeting, none of the shareholders  
nominated any qualified persons for election as directors 
or proposed any additional agenda items.

The shareholders are able to forward their questions, 
comments or suggestions in advance through e-mails 
or letters directly to the Company Secretary prior to the 
meeting date so that all questions could be gathered 
for further clarification at the meeting. In 2020, there 
were two questions from shareholders sending to the 
Company in advance and all questions were disclosed 
in the minutes of the Annual General Meeting No.9 on 
the website of the Company.  

In order to protect the interest of and facilitate  
communication with all groups of shareholders, the 
notice of the meeting, meeting materials, Minutes of 
the previous meeting, and any related information are 
posted on the Company’s website and available in 
both Thai and English. The Company also assigns its 
staff members proficient in English language to serve 
as interpreters for the foreign shareholders who attend 
the meeting.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

All groups of shareholders, whether major shareholders, 
minority shareholders, institutional investors or foreign  
investors, are treated on a fair and non-discriminatory  
basis with their rights being equally protected. The Company 
abides by the following best practices:

ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รำยย่อย นักลงทนุสถำบัน และนกัลงทนุต่ำงชำติ ต่ำงได้รบักำรปฏบัิติ
อย่ำงเป็นธรรม และปกป้องสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  
โดยบริษัทได้ยึดถือตำมแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
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ด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมวำระกำรประชุมที่ ได้แจ้งไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุม และได้ปฏิบัติตำมนโยบำย โดยไม่มีกำรเพิ่ม
วำระกำรประชุมในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

ผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์
บริษัท รวมทั้งผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์

ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ตำมรำยละเอียด ได้เปิดเผย
ไว้ ในหัวข้อ กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ท่ี เก่ียวข้องต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยก�ำหนดไม่ให้กรรมกำรหรือผู้บริหำร
ท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องเข้ำร่วม กระบวนกำรตัดสิน
ใจในกำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือมี
ส่วนเก่ียวข้อง และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้ติดตำมผลกำรปฏิบัติและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบใน
ทุกไตรมำส 

The meeting is conducted according to the agenda  
indicated in the meeting notice. The Company adheres to 
the policy and does not add any new agenda items at the 
meeting without notifying the shareholders in advance.
All shareholders have an equal access to the Company’s  
information. Up-to-date information is disclosed 
through the Company’s website, the SET’s information 
disclosure system as well as the Company’s investor 
relations unit.

The Company has devised measures against misuse 
of internal information by its directors, executives and  
employees, as described in “Internal Information  
Disclosure Policy.” Information regarding interests of 
the directors, executives and their related persons is  
reported to the Board of Directors. The directors or  
executives who have a conflict of interest in or are 
connected with any transactions shall be prohibited 
from involving in the approval process for any such 
transactions. The Audit Committee is assigned to follow 
up on this matter and report to the Board of Directors 
on a quarterly basis.

4.

5.

6.

4.

5.

6.
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นโยบายภาพรวม

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน CSR Activities and Reports

Policy Overview

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) มีวัตถุประสงค์หลัก

ในปี 2563 บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

พนัธสัญญำด้ำนควำมย่ังยืน (Sustainability Commitment)

ท่ีจะด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม ด้วยกำรสร้ำงคณุค่ำให้กับคูค้่ำ ผูถ้อืหุ้น และพนกังำนของ
เรำ เรำยึดมั่นในกำรท�ำธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนำคุณภำพสังคม (Quality of 
Society) ท้ังภำคธรุกิจประกันภยั ประชำชน และเศรษฐกจิของประเทศ
โดยรวม อันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กรสืบไป

(Sustainable Development Report) โดยมีเจตนำรมณ์ท่ีจะเปิด
เผยกจิกรรมทีเ่กดิขึ้นในกระบวนกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตำมแนวทำงกรอบกำร
จัดท�ำรำยงำนสำกล Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถรับข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำประเด็น
ที่สนใจ บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนฉบับนี้เป็น 2 ภำษำ ทั้งภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ ผู้ที่สนใจสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนทำงเว็บไซต์  
www.thairelife.co.th/th/ir-shareholder-meeting.php

In 2020, the Company produced its Sustainable  
Development Report to publicize its CSR activities  
that support sustainable development in tandem  
with the Global Reporting Initiative (GRI) framework  
so that al l  stakeholders have access to relevant  
information. The report is avai lable in Thai and  
English and can be downloaded from the Company’s  
website at www.thairelife.co.th/en/ir-shareholder-meeting.
php

THREL’s main objectives are to operate their business to 
optimum levels to benefit the Thai insurance sector and the 
country’s overall economy. The Company strongly adheres 
to a good governance policy and social responsibility to 
strengthen the insurance industry and the overall economy 
of the country which supports the Company’s sustainability 
into the future.

ขององค์กร คือ กำรพัฒนำคุณภำพสังคม (Quality of Society)  
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

The commitment of the Company is to build a strong  
society that leads to sustainable growth and long term 
development through: -

พัฒนำคุณภำพให้กับพันธมิตรทำงธุรกิจ ภำคธุรกิจประกันภัย 
และประชำชน โดยร่วมพฒันำและสร้ำงธรุกจิทีมี่กำรเติบโตท่ีดร่ีวม
กับคู่ค้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมในปัจจุบัน 

Business partners, the insurance business sector and 
Thai people in general by cooperatively developing and 
building business with the Company’s counterparties and 
to effectively respond to society’s current requirements.

พฒันำคณุภำพให้กับผูถ้อืหุ้น โดยพฒันำธรุกิจให้สร้ำงรำยได้และ
ผลก�ำไรที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

Benefits for shareholders through growth in revenue  
and profits and maintaining sustainable growth and  
development.

พัฒนำคุณภำพให้กับพนักงำน โดยพัฒนำด้ำนควำมรู้ทักษะใน
กำรท�ำงำนและส่งเสริมคณุภำพชวิีตทีดี่ให้แก่บคุลำกรขององค์กร

Development of employees through skills improvement 
and promotion of good quality of life for all personnel.

• •

• •

• •

ความรับผิดชอบต่อสังคม / Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท CSR Plan

Anti-Corruption Activities

Social and Environmental Contribution Activities

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำชุมชน สังคม

บริษัทมีนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยได้

บริษัทมีควำมมุ่งม่ันที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม มีควำม

และส่ิงแวดล้อม โดยมองว่ำบริษัทคือส่วนหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งเป็น
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของบริษัทท่ีต้องเข้ำมีส่วนร่วมให้กำร
สนับสนุนและด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และกำรพัฒนำชุมชน  
ผู้ท่ีสนใจสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดได้ในรำยงำนกำรพฒันำเพื่อควำม
ย่ังยืน ประจ�ำปี 2563 ได้ทำงเวบ็ไซต์บริษัท www.thairelife.co.th/th/
ir-shareholder-meeting.php

ก�ำหนดไว้เป็นข้อพึงปฏบัิติเก่ียวกับลูกค้ำ คูแ่ข่งขนั และรฐั ในจริยธรรม
ทำงธุรกิจ มำต้ังแต่ปี 2555 ส�ำหรับรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่นของบริษัท ปี 2563 สำมำรถอ่ำนได้ในรำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนื ประจ�ำปี 2563 ผูท่ี้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนทำง
เว็บไซต์ www.thairelife.co.th/th/ir-shareholder-meeting.php

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน   
ในกระบวนกำรด�ำเนินงำนหลักของบริษัทให้เหมำะสมและสอดคล้อง
กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

The Company is committed to operating its business in a fair 
and responsible manner towards society, the environment 
and all groups of stakeholders involved in the core business 
processes of the Company.

Since 2012 the Company has seriously adopted a policy to 
act against corruption and bribery for commercial benefit.  
The policy is a part of the Company’s business ethics 
code in respect of best practices towards customers,  
competitors, and state agencies. Details the about Company’s  
CSR activities in 2020 are provided in the Sustainable  
Development Report 2020, which can be downloaded  
from the Company’s website at www.thairelife.co.th/en/
ir-shareholder-meeting.php

Apart from its core business processes where impacts 
on society, the environment and stakeholders are taken 
into account, the Company, with an awareness of the  
importance of society and communities, has sponsored and 
launched social and community development activities on  
a continuous basis. Details of the Company’s CSR activities 
in 2020 are presented in the Sustainability Report 2020, 
which is downloadable from the Company’s website at  
www.thairelife.co.th/en/ir-shareholder-meeting.php

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม

Business Operation with Impacts on CSR

กำรด�ำเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อของบริษัท อำจมิได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ยังคงส่งเสริม
ให้กำรประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทำงให้บริษัท
สำมำรถบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลักท่ีเป็นไปด้วยควำมย่ังยืน

In 2020, The Company conducted its business for the 
best interests of the Company and the insurance industry, 
while paying attention primarily to society’s needs without  
harming society and the environment and violating the rights 
of stakeholders.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจ�าเป ็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ระหว่างกัน

นโยบายการมีส ่วนได้เสียและความขัดแย้งของผล
ประโยชน์

Nature of Related Transactions

Necessity and Reasonableness of Related  
Transactions

Policy on Interest and Conflict of Interest

บริษัทมีบำงรำยกำรธุรกิจเก่ียวกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้นน้ัน บริษัทเชื่อม่ันว่ำจะก่อให้เกิด

คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรป้องกัน

ซึ่งเ ก่ียวข ้องกันโดยกำรถือหุ ้น หรือกำรมีผู ้ถือหุ ้น และ/หรือ  
มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกันโดยกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหำของควำม
สัมพันธ์ท่ีแท้จริงมำกกว่ำท่ีเป็นไปตำมรูปแบบของกฎหมำย หรือ
สัญญำทีก่�ำหนดให้เป็นรำยกำรส่วนใหญ่ดังกล่ำว เป็นไปตำมเงื่อนไข 
ท่ีเป็นปกติของธุรกิจ และเป็นไปตำมรำคำท่ีคิดในอัตรำท่ัวไป ซึ่งได้มี
กำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ปี 2563

ประโยชน์สูงสุด กล่ำวคือ รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กันจะช่วยเสริมสร้ำงธุรกิจของบริษัทให้มีควำมเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำง
ม่ันคง และถือได้ว่ำเป็นกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่ำและ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย

กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยก�ำหนด
นโยบำยกำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ดังนี้

The Company has business transactions involving related 
parties because shareholders and/or directors participate 
in them, either because of personal relationships or simply 
from taking part in the same transactions. In such cases, 
the Company takes into account the true nature of the rela-
tionships to a greater extent than the legal forms they take 
or the contracts behind them. Most of these transactions 
come about in the ordinary course of business, with prices 
at the standard rates. These are disclosed in the list “Related 
Transactions,” in the Notes to Financial Statements for 2020.

Such related transactions that the Company has with 
the related parties are considered to be beneficial to the  
business development and will enhance the business and 
create stability for the Company, which can be considered 
a maximization of the existing resources together with the 
Company and also a cutting down on the expenses.

The Board of Directors recognizes the importance of  
prevention of interest and conflict of interest and has  
established a policy on interest and conflict of interest as 
follows:

รายการระหว่างกัน / Related Transactions

คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรควบคุม ดูแลอย่ำงรอบคอบเม่ือเกิด
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยมีกำรก�ำหนด
ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียว
กับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส

The Board of Directors shall prudently control and monitor 
any transactions that are prone to a conflict of interest 
by determining approval procedures for connected  
transactions in writing.

The Audit Committee shall report transactions with a 
possible conflict of interest and connected transactions 
to the Board of Directors on a quarterly basis.

1.

2.

1.

2.
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions

คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน
ท่ีมีสำระส�ำคัญ โดยแสดงรำยละเอียดชื่อบุคคลท่ีอำจมีควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์ ควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร เงื่อนไข 
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร เหตุผลควำม
จ�ำเป็น ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

The Board of Directors sets out that materials on  
related party transactions shall be disclosed in the  
annual registration statement (Form 56-1) and annual  
report of the Company, with details about names of  
persons who may have a conflict of interest, relationship, 
nature of the transactions, conditions, policy on price 
determination and value of the transactions, reasons and 
necessity of the transactions.

4. 4.

แนวปฏิบัติเกณฑ์ ในการพิจารณารายการที่มี/อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมั ติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

Guidelines on Consideration of Transactions that 
Have/May Have a Conflict of Interest

Measures or Procedures for Approval of Related 
Party Transactions

กำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมี /อำจมีควำมขัดแย ้งทำงผล

บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

ในกรณีท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุม

ประโยชน์จะเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำน ก.ล.ต.และ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
จะเป็นผู ้ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ท่ีมีอย่ำงเคร่งครัด  
นอกจำกน้ันคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนสรุปธุรกรรม 
กับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันท่ีอำจก่อให้เกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำม 
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้คณะกรรมกำรทรำบทุกไตรมำส

หลักทรัพย์ และข้อบังคับประกำศค�ำส่ังหรือข้อก�ำหนดของคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี 
ผู้บริหำรหรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้

คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นใน
กำรท�ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรน้ันๆ ทั้งน้ี กำร
ท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป และ
กำรท�ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดย
ทั่วไป ให้มีหลักกำรดังนี้

Consideration of transactions that have/may have a conflict 
of interest shall comply with the rules set forth by the SEC 
and the SET. The Audit Committee has duty to monitor and 
ensure that the rules are strictly adhered to, as well as duty 
to compile and report transactions with related parties that 
may lead to transactions with a possible conflict of interest 
to the Board of Directors on a quarterly basis.

The Company abides by the law governing securities and 
stock exchange and the regulations, notifications, directives 
or requirements of the Capital Market Supervisory Board 
and the Stock Exchange of Thailand. The executives or 
stakeholders who have a vested interest are not allowed to 
participate in the approval of such transactions. In the case 
where it is legally required to obtain approval from the Board 
of Directors’ meeting, the Company will arrange the Audit  
Committee to join the meeting to consider and advice  
regarding necessity and reasonableness of any such  
transactions. The principles for entering into the arm’s-length 
transactions and the non-arm’s-length transactions are as 
follows: 

ในกรณีท่ีมีกำรท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเข้ำข่ำยจะต้องเปิด
เผยข้อมูล หรือขออนุมัติจำกผู ้ถือหุ ้นตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนกำรท�ำรำยกำร บริษัทได้
มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด อำทิ ชื่อ ควำมสัมพันธ์ของบุคคลท่ี 
เก่ียวโยง นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำมูลค่ำของรำยกำร เหตุผล
ของกำรท�ำรำยกำร รวมท้ังควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
เกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงชัดเจน

If there are any connected transactions that are subject 
to disclosure rules or approval from the shareholders 
pursuant to the SET’s requirements, the Company shall, 
before entering into the transactions, clearly disclose to 
shareholders the information regarding relationship of the 
connected persons, policy on determination of transaction 
value, reasons for entry into the transactions, and opinion 
of the Board of Directors on the transactions.

3. 3.
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions

การท�ารายการที่ เป ็นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม ่เป ็น
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไข 
การค้าโดยทั่วไป

Non-arm’s-length transactions

Arm’s-length transactions

กำรท�ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำ

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำร

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเงื่อนไข

ท้ังนี้ บริษัทจะจัดท�ำรำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำว

โดยท่ัวไป จะต้องถูกพิจำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ท้ังน้ี ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ และข้อบังคบั ประกำศ ค�ำส่ัง หรือ 
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิด
เผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู ้
เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียว
กับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวเพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ 
ผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว
มีควำมจ�ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท

กำรค้ำโดยทั่วไป ระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมกำร  
ผู้บริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง ได้รบัอนมัุติเป็นหลักกำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ฝ่ำยจัดกำร สำมำรถอนุมัติกำรท�ำธุรกรรม 
ดงักล่ำวได้หำกรำยกำรดงักล่ำวน้ันมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์
เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำร
ที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรประชุม
คณะกรรมกำรในทุกไตรมำส 

The non-arm’s-length transactions are to be considered 
by the Audit Committee before proposing to the Board 
of Directors and/or the shareholders’ meeting for further  
consideration and approval. In this respect, the Company 
must observe the law governing securities and exchange 
and the regulations, notifications, directives or requirements  
of the Capital Market Supervisory Board and the Stock 
Exchange of Thailand, including the disclosure rules 
for connected transactions. In the case where the Audit  
Committee has no expertise in the consideration of any  
potential related party transactions, the Company will  
appoint an independent specialist or its auditor to render 
opinion on such transactions to be a basis for decision  
making by the Audit Committee and/or the Board of Directors 
and/or the shareholders, as the case may be. This is to ensure 
that such transactions are necessary and reasonable and 
are executed in the interest of the Company. The Company 
will disclose information on the related party transactions in 
the annual registration statement and notes to the financial  
statements that have been audited by the Company’s  
auditor.

The Board of Directors gives approval in principle for the 
management to approve the arm’s-length transactions 
executed by the Company and its subsidiaries with the  
directors, executives or related persons provided that those 
transactions are under the same trade terms and conditions 
as those executed by persons of ordinary common sense 
with general counterparties in the same situation and the 
bargaining power thereof is free from their influence in 
their capacity as directors, executives or related persons.  
The Company will present a summary report on the said 
transactions to the Audit Committee’s meeting and the  
Board of Directors’ meeting on a quarterly basis.
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Policy or Trend of Related Party Transactions in 
the Future

In enter into any related party transactions in the future, 
the Board of Directors must comply with the law governing 
securities and exchange and the regulations, notifications, 
directives or requirements of the Capital Market Supervisory 
Board and the Stock Exchange of Thailand, including the 
disclosure rules for connect transactions of the Company or 
its subsidiaries, in accordance with the accounting standards 
set out by the Federation of Accounting Professions. 

The current related party transactions with other life  
insurance companies are the usual transactions executed in 
line with condition in general. The related party transactions 
made with Thaire Actuarial Consulting Co., Ltd., is actuarial 
advisory service fee which will continue to occur. The related 
party transactions with Thaire Services Co., Ltd, will continue 
to occur, only for consulting information technology services 
and computer equipment service fees with an effective use 
of available resources. The human resource service fee 
was canceled on January 1, 2021 due to the Company can 
operate by itself. The related party transactions with TKI Life 
Insurance Co., Ltd, an associated company. In order to be 
able to operate their businesses according to their goals, 
therefore, the consulting service fee is still available. As for 
the cost of the life insurance system development, it will 
continue until the system is fully developed. 

รายการระหว่างกัน
Related Transactions

นโยบายหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการระหว่าง
กันในอนาคต

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตน้ันคณะกรรมกำร

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีอยู่ในปัจจุบันกับบริษัทประกันชีวิต

บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนด 
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึง กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำ
รำยกำรเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

อ่ืนเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันท่ีท�ำ
กับบริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลต้ิง จ�ำกัด เป็นค่ำบริกำรให้ค�ำ
ปรึกษำด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัยยังคงเกิดขึ้นต่อไป ส่วนรำยกำร
ระหว่ำงกับที่ท�ำกับบริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ยังคงเกิดขึ้นต่อไป
เฉพำะค่ำปรึกษำและบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและค่ำบริกำร
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ซ่ึงเป็นกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่ำ
และประหยัดค่ำใช้จ่ำย ส่วนค่ำบริกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลยกเลิก
ในวันท่ี 1 มกรำคม 2564 เนื่องจำกบริษัทด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง  
ในขณะท่ีรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีกับ TKI Life Insurance Co.,Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เป็นไปเพ่ือให้บริษัทร่วมสำมำรถด�ำเนินธุรกิจ
ได้ตำมเป้ำหมำย โดยค่ำบริกำรให้ค�ำปรึกษำยังคงมีต่อไป ในส่วน
ของค่ำพัฒนำระบบงำนประกันชีวิตยังคงมีต่อไปจนกว่ำระบบงำน 
ดังกล่ำวจะพัฒนำแล้วเสร็จ
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ภาพรวมผลการด�าเนินงาน Overview of Operating Performance

บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้ำนกำรประกันชีวิต

รำยได้หลักของบริษัท มำจำกเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ ซึ่งคิด

ลักษณะงำนของธุรกิจประกันภัยต่อด้ำนกำรประกันชีวิต

ส�ำหรับกำรลงทุน บริษัท มีอัตรำผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 

ทุกประเภท โดยเบ้ียประกันภัยรับส่วนหน่ึงจะถูกกันไว้เป็นส�ำรอง
ประกนัภยั และด�ำเนินกำรบรหิำรเงินส�ำรองส่วนน้ีโดยน�ำไปลงทุนเพื่อ
สร้ำงผลตอบแทนให้ครอบคลุมภำระที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น นอกจำกกำร
ประกันภัยต่อด้ำนกำรประกันชีวิตแล้ว กำรลงทุนจึงถือเป็นธุรกรรม
ที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

เป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 97-99 ของรำยได้รวม รองลงมำได้แก่ 
รำยได้จำกกำรลงทุนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 3-4 ของ
รำยได้รวม และรำยได้ท่ีเหลือมำจำกรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ และ
รำยได้อื่น

ของบริษัทจะเป็นกำรรับประกันชีวิตต่อจำกบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศ โดยแบ่งตำมลักษณะธุรกิจประเภทกำรประกันภัยได้ 2 
ประเภทหลัก ได้แก่ กำรประกันชีวิตประเภทด้ังเดิม (Conventional  
Reinsurance) และกำรประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนำ (Non- 
conventional Reinsurance) ซึ่งในช่วง 9-10 ปีท่ีผ่ำนมำ กำร
ประกันชวีิตประเภทร่วมพฒันำ (Non-conventional Reinsurance)  
มีบทบำทส�ำคัญในกำรเพิ่มเบี้ยประกันภัยต่อรับให้แก่บริษัท โดยกำร
ประกันชวีิตประเภทร่วมพฒันำ (Non-conventional Reinsurance) 
มีอัตรำกำรเติบโตสูงและคิดเป็นสัดส่วนท่ีมำกขึ้นของเบ้ียประกันภัย 
รับรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับในอดีต

ในปี 2561 ถึงปี 2563 อยู่ท่ีระดับประมำณร้อยละ 2-5 โดยส่วน
ประกอบหลักของสนิทรพัย์ลงทุน คอื เงินลงทุนท่ีจะถอืจนครบก�ำหนด
ซึ่งได้แก่ หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ หุ้นกู้ เงินฝำกธนำคำร 
เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 45-55 ของสินทรัพย์
ลงทุนทั้งหมด และเงินลงทุนเผื่อขำย ซึ่งได้แก่ ตรำสำรทุน และหน่วย
ลงทุน เป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 40-50 ของสินทรัพย์ลงทุน 
นอกจำกนั้นเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำสัดส่วนประมำณร้อยละ 4

The Company has engaged in life reinsurance of all classes. 
The reinsurance premium written are partially appropriated 
for insurance reserve which is further invested to bring 
in returns that could cover contingent liabilities. Thus, in  
addition to life reinsurance, investment is extremely crucial 
for our business operation.  

Our major income source is net reinsurance premium  
written which make up 97-99 percent of total income,  
followed by investment income which is around 3-4 percent 
of total income. The remainder includes commission and 
brokerage income and other incomes. 

The Company provided reinsurance for domestic life  
insurance companies. The services are classified by 
two main types of business, which are conventional and 
non-conventional reinsurance. Over the past 9-10 years, 
non-conventional reinsurance has played a pivotal role in 
growing the Company’s overall premiums. It has experienced 
robust growth and contributed an increasing proportion in 
the Company’s total reinsurance premium written when 
compared with the past records.

On the investment side, the Company enjoyed an average  
rate of return on investment of 2-5 percent in 2018 to 
2020. The main investment assets are held-to-maturity  
investments such as government and state enterprise  
securities, debentures, deposits at banks etc., which make  
up about 45-60 percent of total investment assets.  
Moreover, available-for-sale investments such as equity  
securities and unit trusts, accounting for approximately  
40-50 percent of total investment assets. Aside from  
the above is trading investment accounting for  
approximately 4 percent.

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน / 
Management’s Discussion and Analysis of Financial Conditions and 
Operating Results



รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)122

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
Management’s Discussion and Analysis of Financial Conditions and Operating Results

ผลการด�าเนินงาน Operating Performance

รำยได้ของบริษัทมำจำกเบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรำยได้

เบี้ยประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรำยได้ (Earned Premium) คือ

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกเบ้ีย

ในส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อรับ โดยปกติกำรขยำยตัวของ

รำยได้ค่ำบ�ำเหน็จ ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ ผลก�ำไรจำกเงินลงทุน ผลก�ำไร(ขำดทุน)
จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม และรำยได้อ่ืน โดยในปี 2563 ปี 2562  
และปี 2561 บริษัท มีรำยได้รวมเท่ำกับ 2,331.0 ล้ำนบำท 2,388.9 
ล้ำนบำท และ 2,426.3 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโต
ลดลงร้อยละ 2.4 และร้อยละ 1.5 ตำมล�ำดับ ซึ่งกำรลดลงของ 
รำยได้รวมมำจำกกำรลดลงของเบ้ียประกันภัยต่อรับอันเป็นผล
จำกกำรชะลอตัวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ และผลขำดทุน
จำกเงินลงทุนอันเป็นผลจำกควำมผันผวนของเงินลงทุนหลักทรัพย์ 
ในตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้

เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรำยได้ซึ่งค�ำนวณจำกเบี้ยประกันภัยต่อ 
รับท้ังหมด (Reinsurance Premium Written) หักด้วยเบ้ีย 
ประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ และปรับปรุงด้วยส�ำรอง 
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

ประกันภัยต่อที่ถือเป็นรำยได้ เท่ำกับ 2,291.2 ล้ำนบำท 2,281.5  
ล้ำนบำท และ 2,347.5 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และลดลงร้อยละ 2.8 ตำมล�ำดับ

ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศโดยรวมท่ีเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกปี อัตรำกำร
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของประเทศไทยระหว่ำงปี 2559 - ปี 2563 อยู่
ท่ีร้อยละ 1.4 โดยที่อัตรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ในช่วงเดียวกัน
ของบริษัทอยู่ท่ีร้อยละ 4.3 ส่งผลให้บริษัทได้รับเบ้ียประกันภัยต่อรับ 
เพิ่มขึ้นจำกบริษัทประกันชีวิตคู่สัญญำเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม  
ในปี 2563 อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศลด
ลงประมำณร้อยละ 1.7 โดยท่ีอัตรำกำรเติบโตของบริษัทคงที่อยู ่
ที่ร้อยละ 0.0

The Company’s income is mainly derived from earned  
premium, commission income and profits from investment of 
its associated companies, net investment income, fair value 
gain(loss) on investments as well as other incomes. In 2020, 
2019 and 2018, the Company’s total income was recorded 
at THB 2,331.0 million, THB 2,388.9 million and THB 2,426.3 
million respectively, representing a growth rate of 2.4 percent 
and 1.5 percent respectively. A decreasing in the Company’s 
total income derives from declining in reinsurance premium  
written was the result from slowdown in domestic life  
insurance business and loss on investment resulting from 
volatility of investment in securities which the significant 
details as follows:

Earned premium is the amounted of total premiums  
calculated from gross reinsurance premium written less 
reinsurance premium ceded and change in unearned  
premium reserves.

In 2020, 2019 and 2018, the Company’s income had gain 
from earned premium of THB 2,291.2 million, THB 2,281.5 
million and THB 2,347.5 million respectively, representing  
an increase rate of 0.4 percent and a decrease rate of 2.8  
percent respectively.

In terms of net reinsurance premium written, the growth was 
primarily caused by the expansion of domestic life insurance 
market which increased annually. Life insurance market 
of Thailand’s CAGR between years 2016-2020 was at 1.4 
percent while the Company’s CAGR of the same period 
was approximately 4.3 percent, resulting in increased gross 
written premiums from life insurance companies. However,  
in 2020, the growth rate of the domestic life insurance  
business dropped by approximately 1.7 percent, with the 
growth rate of the Company constantly at 0.0 percent.

รายได้

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้

Income

Earned Premium
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นอกจำกนี้ กำรประกันชีวิตในประเภทร่วมพัฒนำ (Non-

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ คือรำยได้ท่ี ได้รับจำกกำรลงทุน

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรลงทุน

conventional Reinsurance) ท่ีบริษัทได้ร่วมคิดค้นและพัฒนำ 
กับบริษัทประกันชวีิตอ่ืนซึง่มีกำรเติบโตอย่ำงมนียัส�ำคญัในช่วง 9-10  
ปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำรรับประกันภัยต่อท่ีมำก 
กว่ำกำรรับประกันภัยต่อแบบดั้งเดิม

ในสินทรัพย์ต่ำงๆ รวมถึงกำรให้กู้ยืมเงิน ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบ้ีย 
เงินปันผล ก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ลงทุน ก�ำไรขำดทุนจำกกำร
ปรับมูลค่ำยุติธรรม และส่วนแบ่งผลก�ำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม เป็นต้น

สุทธิเท่ำกับ 31.9 ล้ำนบำท 100.1 ล้ำนบำท และ 74.1 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตลดลงร้อยละ 68.2 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 
35.0 ตำมล�ำดบั โดยรำยได้จำกกำรลงทนุสุทธดัิงกล่ำวคดิเป็นอัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเท่ำกับร้อยละ 1.7 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 
3.8 ตำมล�ำดับ  

Another contributing factor was growth in non-conventional  
reinsurance, which the Company has innovated and  
developed in partnership with a life insurance company, 
which it has grown remarkably in the past 9-10 years,  
resulting in a higher market share when compared with the 
conventional reinsurance.

Net investment income is income derived from investments in 
assets, including loans. It consists of interest, dividend, gain 
on sales of investments, fair value gains, share of gain(loss) 
from investment in an associate, and so on.

In 2020, 2019 and 2018, the Company generated net  
investment income of THB 31.9 million, THB 100.1 million 
and THB 74.1 million, respectively, decreased 68.2 percent 
and increased 35.0 percent respectively. The rates of return 
on investment were 1.7 percent, 5.1 percent and 3.8 percent, 
respectively.

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

2559 
2016 

2559 
2016 

568,002

1,975

600,303

2,157

600,013

2,339
610,558

2,340
627,606 2,400

หน่วย:ล้ำนบำท
CAGR: 1.4%

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
(Unit: THB Million)

หน่วย:ล้ำนบำท
CAGR: 4.3%

2560 
2017 

2560 
2017 

2561 
2018

2561 
2018

2562 
2019

2562 
2019

2563F 
2020F

2563 
2020

Net Investment Income

เบี้ยประกันภัยรับของประเทศไทย ระหว่ำงปี 2559 – ปี 2563
Net premium written in Thailand During 2016-2020 (THB Million)

เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท ระหว่ำงปี 2559 – ปี 2563
THREL’s Net premium written During 2016-2020 (THB Million)

ที่มำ : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และสมำคมประกันชีวิตไทย
Source : OIC and the Thai Life Assurance Association

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรำยได้
(Earned Premium)

ปี 2563 
2020

ปี 2562
2019

ปี 2561 
2018

ล้ำนบำท 
Amount

ล้ำนบำท 
Amount

ล้ำนบำท 
Amount

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

กำรประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม        
(Conventional Reinsurance)

รวม 
Total

กำรประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนำ            
(Non-conventional Reinsurance)

1,202.8

2,291.2

1,088.4

1,261.5

2,281.5

1,020.0

1,306.8

2,347.5

1,040.7

52.5

100.0

47.5

55.3

100.0

44.7

55.7

100.0

44.3
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รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิจะผันแปรไปตำมสภำวะกำรลงทุน

จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำอัตรำก�ำไรจำกกำรรบัประกันภยั

ในแต่ละปี เช่น อัตรำดอกเบี้ยจำกตรำสำรหน้ี หรือเงินปันผลที่จะได้
รับจำกกำรลงทุนหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยในปี 
2563 รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิลดลงมีสำเหตุหลักเกิดจำกผล
ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 
ส่วนในปี 2562 รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักเกิด
จำกเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน ก�ำไรจำกกำรขำยเงิน
ลงทุน และก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมที่เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2563 และ 2562 ได้มีกำรจ�ำแนกส่วนงำนด�ำเนินงำนออก
เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนำ ดังนี้

ต่อของกำรประกันชีวิตประเภทด้ังเดิมลดลงในอัตรำสูงเน่ืองจำก
สภำวะตลำดประกันชีวิตในประเทศ ในขณะท่ีอัตรำก�ำไรจำกกำรรับ
ประกันภัยต่อของกำรประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนำมีเสถียรภำพ
มำกกว่ำเน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรเพื่อควบคมุคณุภำพ
ของกำรรับประกันภัยต่อได้

Net investment income will vary according to investment 
situation each year; for example, interest rate from debt 
securities or dividends from securities investment in the 
stock market, etc. In 2020, net investment income decresed 
mainly due to loss from sale of investments and loss from 
impairment of investment. In 2019, net investment income 
increased mainly due to dividend income from investment  
in equity securities, gain from sale of investment and  
increased in fair value gain.

Notes to financial statements for the year ended December 
31, 2020 and 2019 classified business lines into two lines  
as conventional and non-conventional reinsurance as  
follows:

In the above table, the underwriting profit margin from  
conventional reinsurance decreased at higher rate due to 
the fact that domestic life insurance market conditions, 
while underwriting profit margin from non-conventional  
reinsurance is more relatively stable because the Company  
have capability to control the quality of reinsurance  
underwriting.

รำยกำร 
Items

รำยกำร 
Items

2563 
2020

กำรประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

(ล้ำนบำท)
Conventional 
Reinsurance

กำรประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

(ล้ำนบำท)
Conventional 
Reinsurance

กำรประกันชีวิต 
ประเภทร่วมพัฒนำ 

(ล้ำนบำท)
Non-Conventional 

Reinsurance

กำรประกันชีวิต 
ประเภทร่วมพัฒนำ 

(ล้ำนบำท)
Non-Conventional 

Reinsurance

2562 
2019

ปี 2563 
2020

ปี 2562 
2019

ปี 2561 
2018

อัตรำผลตอบแทนจำกเงินลงทุน/1 (ร้อยละ) 
Investment Yield/1 (percent)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได ้
Earned Premiums

ก�าไรจากการรับประกันภัยต่อ 
Profit from underwriting
อัตราก�าไรจากการรับประกันภัยต่อ (%) 
Underwriting profit margin (percent)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 
Underwriting expenses

1,202.8

107.9

9.0

1,094.9

1,261.5

141.5

11.2

1,120.0

1,088.4

90.8

8.3

997.6

1,020.0

77.0

7.5

943.0

เงินลงทุน/2 (ล้ำนบำท) 
Investment/2 (THB Million)

1.7

1,979.4

5.1

1,995.6

3.8

1,952.9

/1 

/1 

/2 

/2 

อัตรำผลตอบแทนจำกเงินลงทุนค�ำนวณจำก ผลรวมของรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ ก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ลงทุน ส่วนแบ่งผลก�ำไรขำดทุนจำกเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม และก�ำไรขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม หำรด้วยเงินลงทุน (เฉลี่ย)

Investment Yield: Divide the summary of net investment income, gain (losses) on investments, share of profit from investment in an associate, 
and fair value gain (losses) by the average investment assets.

เงินลงทุนประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนเพื่อค้ำ เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนทั่วไป เงินให้กู้ยืม และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม

Investment assets consist of cash and cash equivalents, trading investments, available-for-sale investments, held-to-maturity investments, 
general investments, loans, and investments in an associated.

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
(Unit: THB Million)
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ค่ำใช้จ่ำยหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. ค่ำสินไหม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่ำบ�ำเหน็จ ค่ำใช้

ค่ำสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีค่ำสินไหมทดแทนและ

อย่ำงไรก็ตำมค่ำสินไหมทดแทนจะมีผลต่อกำรค�ำนวณค่ำ

ทดแทน และ 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 

จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

ท้ังท่ีมีกำรช�ำระแล้วและยังไม่ได้ช�ำระให้กับผู้เอำประกันภัยต่อ เน่ือง
ด้วยกรณท่ีีผูเ้อำประกันภยัตรงเจบ็ป่วย ประสบอุบัติเหตหุรือเสียชวีิต 
เงินผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิต เม่ือผู้เอำประกันภยัมีอำยุ
ครบตำมท่ีกรมธรรม์ก�ำหนด หรือครบช่วงเวลำท่ีกรมธรรม์ก�ำหนด
ไว้ หักด้วยค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อ รวมถึง
ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนตำมวิธกีำรทำงคณติศำสตร์ประกันภัย โดย
พิจำรณำจำกค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำด
ว่ำจะจ่ำยแก่ผู้เอำประกันภัยในอนำคต ส�ำหรับรำยกำรควำมสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันประเมิน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียที่
บริษัทได้รบัรำยงำนและยงัไม่ได้รบัรำยงำน ท้ังนีร้วมถงึค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิด
ขึ้นจำกกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนนั้นด้วย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนสุทธิเท่ำกับ 1,460.2  
ล้ำนบำท 1,420.6 ล้ำนบำท และ 1,370.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ท�ำให้
ใน 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
เท่ำกบัร้อยละ 64.5 ร้อยละ 64.4 และร้อยละ 60.6 ตำมล�ำดบั โดยกำร
เพิ่มขึ้นของค่ำสินไหมทดแทนในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำเป็นผลหลกัมำกจำก
กำรเพิ่มขึ้นของกำรรับงำนประกันสุขภำพท่ีเติบโตตำมสภำวะตลำด
ประกันชีวิต ซึ่งเป็นงำนท่ีมีอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนโดยเฉล่ียสูง
กว่ำผลิตภัณฑ์อ่ืน ท้ังน้ี บริษทับริหำรจดักำรได้โดยเลือกพิจำรณำภัย
ที่บริษัทยอมรับควำมเสี่ยงได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยควบคุม
อัตรำค่ำสินไหมทดแทนให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมำะสม โดยปรบัปรงุเงื่อนไข
กำรพิจำรณำรับประกันภัยหรือยกเลิกสัญญำประกันภัยต่อท่ีมี 
ผลขำดทุน เป็นต้น

บ�ำเหน็จก�ำไร (Profit Commission) ซึ่งจะกล่ำวต่อไป อัตรำส่วน 
ค่ำสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ค�ำนวณจำกค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน เปรียบเทียบกับเบ้ีย 
ประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรำยได้ โดยอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 
เป ็นหน่ึงในองค์ประกอบที่ ใช ้ ในกำรวัดประสิทธิภำพของกำร 
รับประกันภัยของบริษัท ที่เรียกว่ำอัตรำส่วนรวม หรือ “Combined 
Ratio” ที่จะได้อธิบำยต่อไป

Two major expense categories for the Company are 1) claim 
expenses and 2) underwriting expenses.

Underwriting expenses include commission expenses, other 
underwriting expenses, and operating expenses.

Claims expenses consist of claims incurred, whether paid 
or unpaid to the reinsured in case of the insured’s becoming 
ill, having an accident or passing away, and benefits under a 
life insurance policy payable upon the insured reaching the 
age specified in the policy or upon completion of a period of 
time specified in the policy, deducted by claims recovered 
from reinsurance. These also include actuarial claim liability 
reserve, which is derived from the best possible estimate 
of claims expected to be paid to the insured in the future 
for both the reported and the unreported losses incurred  
before or on the estimation date, and include loss adjustment 
expenses.
In 2020, 2019 and 2018, the Company recorded claims  
expenses at THB 1,460.2 million, THB 1,420.6 million and 
THB 1,370.5 million respectively, representing for three years 
a loss ratio of 64.5 percent, 64.4 percent and 60.6 percent 
respectively. An increasing in claim expenses in the past 
three year mainly from the increase in health insurance that 
grow in accordance with the life insurance market conditions 
together with the higher average of loss ratio than other  
products. Nevertheless, the Company can manage by 
considering the risk at acceptable risk level, however, the 
Company has a policy to control a loss ratio to be in the  
appropriate level by improving the conditions for underwriting  
or terminate the loss reinsurance contracts and so on. 

Nevertheless, claim payment will directly affect the profit 
commission which will be discussed later on. Loss ratio 
will be calculated from compensation and expenditures 
in handling with such compensation, compared to earned 
premiums. The loss ratio will be employed as one of the 
instruments in measuring the Company’s efficiency in the 
reinsurance business, called “the combined ratio” which will 
be explained in details later.

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทน

Expenses

Underwriting Expenses

Claims Expenses
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอ่ืนประกอบด้วย เงินสมทบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับ

จำกท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีค่ำบ�ำเหน็จเท่ำกับ

อัตรำส่วนค่ำบ�ำเหน็จสุทธิค�ำนวณจำกค่ำบ�ำเหน็จหักรำยได้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่เก่ียวข้องกับกำรรับประกันภัย และ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรรับประกันภัยอ่ืนตำมท่ีตกลงกันในสัญญำ
ประกันภัยต่อ

ค่ำใช้จ ่ำยเก่ียวกับอำคำร ค่ำภำษีอำกร และค่ำใช้จ ่ำยในกำร 
ด�ำเนินงำนอื่น

ประกันภัยอ่ืนเท่ำกับ 36.5 ล้ำนบำท 33.9 ล้ำนบำท และ 25.2  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และ
ร้อยละ 34.3 ตำมล�ำดับ 

ของบริษทั เป็นกำรท�ำสัญญำประกันภยัต่อกับบริษัทประกันชวีิต  ภำย
ใต้สัญญำประกนัภยัต่อจะแสดงรำยกำรบัญชอัีนประกอบด้วย (1) เบ้ีย
ประกันภัยต่อรบั (2) ค่ำใช้จ่ำยท่ีพึงหักได้ ได้แก่ ค่ำบ�ำเหน็จจ่ำยตำมข้อ
ตกลงในสัญญำ และ (3) ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยตำมควำมรับผิดต่อ
กรมธรรม์ในสัญญำประกันภัยต่อน้ันๆ ดังน้ันค่ำบ�ำเหน็จ จงึเปรียบ
เสมือน ส่วนลดจ่ำยจำกกำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำประกันภัย
ต่อ ค่ำบ�ำเหน็จแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือค่ำบ�ำเหน็จท่ีต้องจ่ำยให้แก่
บริษัทประกนัชวีิตเม่ือส่งงำนให้บริษัท (Commission) และค่ำบ�ำเหน็จ
ก�ำไร (Profit Commission) ซึง่หมำยถงึ ส่วนแบ่งก�ำไรจำกผลกำรรบั
ประกันภัยท่ีบริษัทต้องจ่ำยให้บริษัทประกันชวีิตคูสั่ญญำ โดยส่วนแบ่ง
ก�ำไรจะมีอัตรำเพิ่มขึน้หรือลดลงตำมผลก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 
หำกงำนทีร่ับประกนัภัยมกีำรจ่ำยคำ่สนิไหมทดแทนสงู ส่วนแบ่งก�ำไร
จำกผลกำรรบัประกันภัยในสัญญำน้ันๆ จะมอัีตรำลดลงหรือไม่มี ท้ังน้ี
เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำประกันภัยต่อแต่ละฉบับ

570.5 ล้ำนบำท 536.1 ล้ำนบำท และ 548.6 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
ซึง่คดิเป็นอัตรำส่วนค่ำบ�ำเหน็จสุทธิเท่ำกบัร้อยละ 25.1 ร้อยละ 24.2 
และร้อยละ 24.1 ตำมล�ำดับ

ค่ำบ�ำเหน็จ เปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรำยได้ โดย
อัตรำส่วนค่ำบ�ำเหน็จสุทธิเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีใช้ ในกำรวัด
ประสิทธิภำพของกำรรับประกันภัยของบริษัท ท่ีเรียกว่ำอัตรำส่วน
รวม หรือ “Combined Ratio” ที่จะได้อธิบำยต่อไป

Other underwriting expenses consist of contribution the  
Office of Insurance Commission, employee’s expenses 
which are relate for underwriting and other underwriting 
expenses as agreed on in the reinsurance contract. 

Operating expenses comprise of staff expenses, premise 
expenses, taxable expenses, and other operating expenses.

In 2020, 2019, and 2018, the Company recorded other  
underwriting expenses of THB 36.5 million, THB 33.9 million 
and THB 25.2 million respectively, accounting for a growth 
rate of 7.7 percent and 34.3 percent respectively.

As mentioned earlier, the Company’s core business is to 
provide reinsurance services for life insurance companies. 
Under the reinsurance contract, account items consist of 
(1) reinsurance premium (2) deductible expenses such as 
commission expenses as agreed upon in the contract and 
(3) claim payable based on the liability per policy under such  
reinsurance contract. Therefore, the commission is  
comparable to a discount payable from reinsurance under 
the reinsurance contract. Commission is divided into 2 
parts, commission payable to the life insurance company 
when transferring a transaction to the Company and profit 
commission which relies mainly on profit sharing from quality  
of such transaction the Company has to pay to the life  
insurance company. If the Company has to pay a large 
amount of claims for such transaction, the profit commission 
payable to the Company will decline as a result or not be paid 
at all. Nonetheless, the profit commission will vary based on 
each reinsurance contract’s terms and conditions.

In 2020, 2019 and 2018, the Company recorded commission 
expenses at THB 570.5 million, THB 536.1 million and THB 
548.6 million respectively, representing net commission  
expenses ratio of 25.1 percent, 24.2 percent and 24.1  
percent respectively. 

Net commission ratio will be calculated from commission 
expenses less commission income, compared to earned  
premium. Net commission ratio is regarded as one  
instrument in measuring the Company’s efficiency in the 
reinsurance business, called the combined ratio which will 
be discussed later on.

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าบ�าเหน็จ

Other underwriting expenses

Operating expenses

Commission expenses
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ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำร

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรับประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน

ดังนั้นหำก อัตรำส่วนรวมต�่ำกว่ำร้อยละ 100 แสดงว่ำธุรกิจมี

อัตรำส่วนรวม (Combined Ratio) เป็นอัตรำส่วนหน่ึงท่ีใช้

ด�ำเนินงำนเท่ำกับ 93.0 ล้ำนบำท 92.1 ล้ำนบำท และ 85.4 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดบั คดิเป็นอัตรำกำรเตบิโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 7.9 
ตำมล�ำดับ โดยในปี 2563 และปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนที่
เพิ่มขึ้นมีปัจจัยหลักจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลำกร

เป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีใช้ ในกำรวัดประสิทธิภำพของกำรรับ 
ประกันภัยของบริษัท ที่เรียกว่ำอัตรำส่วนรวม หรือ “Combined  
Ratio” อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรับประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน
ค�ำนวณจำกผลรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอ่ืน และค่ำใช้
จ่ำยด�ำเนินงำน เปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ อัตรำส่วน
ค่ำใช้จ่ำยรับประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนของบริษัท ในปี 2563 
ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 5.6 ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 4.7 
ตำมล�ำดับ

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย อัตรำส่วนรวมของบริษัทในปี 2563  
ปี 2562 และปี 2561 เท่ำกับ ร้อยละ 95.2 ร้อยละ 94.0 และร้อยละ 
89.4 ตำมล�ำดับ โดยในปี 2563 และ ปี 2562 อัตรำส่วนรวมเพิ่มขึ้น
เน่ืองจำกบริษัทมอัีตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนงำนประกันชวีิตกลุ่มและ
ประกันสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น 

กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรวัดประสิทธิภำพของกำรรับประกันภัย  
โดยอัตรำส่วนรวมประกอบด้วยอัตรำส่วนต่ำงๆ ดังนี้

In 2020, 2019 and 2018, the Company recorded total  
operating expenses at THB 93.0 million, THB 92.1 million and 
THB 85.4 million respectively, accounting for a growth rate of 
0.9 percent and 7.9 percent respectively. In 2020 and 2019, 
an increase in operating expenses mainly resulted from an 
increase in staff related expenses. 

The ratio of underwriting expenses and operating  
expenses are one of the instrument employed in measuring 
the Company’s efficiency in reinsurance business which 
is called “combined ratio”. Such ratio is calculated from 
other underwriting expenses plus operating expenses in  
comparison with net written premiums, underwriting  
expenses and other operating expenses. In 2020, 2019 
and 2018, the ratio of underwriting and operating expenses 
was equivalent to 5.6 percent, 5.4 percent and 4.7 percent 
respectively.

Consequently, if the combined ratio is lower than 100  
percent, meaning that the Company has profits from its  
reinsurance business. The Company’s combined ratio in 
2020, 2019 and 2018 were 95.2 percent, 94.0 percent and 
89.4 percent respectively. In 2020 and 2019, an increasing 
in combined ratio was a result of an increasing in loss ratio 
of group and health insurance.

Combined ratio is a commonly used ratio in measuring the 
efficiency of insurance. Combined ratio consists of the 
following:

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

อัตราส่วนรวม

Underwriting Expenses and Operating Expenses Ratio

Combined Ratio

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน Loss ratio
อัตรำส่วนค่ำบ�ำเหน็จสุทธิ Net commission ratio
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรบัประกันภยัและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนนิงำน Underwriting expenses and operating expenses 

ratio

1) 1)
2) 2)
3) 3)
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ตารางแสดงอัตราส่วนรวม 
Table illustrating the combined ratio

รำยกำร 
Items

ปี 2563 
2020

ปี 2562 
2019

ปี 2561 
2018

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 
Loss ratio

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรับประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 
Underwriting expenses and operating expenses ratio

อัตรำส่วนค่ำบ�ำเหน็จสุทธ ิ
Net commissions ratio

อัตราส่วนรวม  
Combined ratio

64.5

25.1

95.2

5.6

64.4

5.4

24.2

94.0

60.6

4.7

24.1

89.4

(หน่วย: ร้อยละ) 
(Unit: percent)

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิเท่ำกับ 121.4

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนส่วน

ล้ำนบำท 194.3 ล้ำนบำท และ 253.5  ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็น
อัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 5.2 ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 10.4 ตำมล�ำดับ 
โดยในปี 2563 อัตรำก�ำไรสุทธิลดลงเนื่องมำจำกรำยได้เกี่ยวกับกำร
ลงทุนสุทธิท่ีลดลง ส�ำหรบัปี 2563 อัตรำก�ำไรสุทธิลดลงเน่ืองมำจำก
ค่ำสนิไหมทดแทนงำนประกันชวีิตประเภทสำมัญ ประกนัอุบติัเหตสุ่วน
บุคคล และประกันสุขภำพที่เพิ่มขึ้น 

ของผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 8.4 ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 17.0 ตำม
ล�ำดับ 

In 2020, 2019 and 2018, the Company recorded a net profit 
at THB 121.4 million, THB 194.3 million and THB 253.5 
million respectively, representing a net profit margin of 5.2 
percent, 8.1 percent and 10.4 percent respectively. In 2020,  
a declined of profit margin was due to a declining in the net 
investment in come. In 2020, a decrease of profit margin was 
due to an increase in the claim incurred in the ordinary life, 
individual personal accident and health product.

In 2020, 2019 and 2018, the Company recorded return 
on equity of 8.4 percent, 13.4 percent and 17.0 percent, 
respectively.

ก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

Net Profit

Return on Equity

ฐานะทางการเงิน Financial Position

สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำ

เทียบเท่ำเงินสด รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ สินทรัพย์จำกกำร
ประกันภยัต่อ ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภยัต่อ เงินลงทุนในหลักทรพัย์ 
และที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

กับ 2,700.1 ล้ำนบำท 2,426.2 ล้ำนบำท และ 2,357.9 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 และร้อยละ 
2.9 ตำมล�ำดับ มีรำยกำรที่ส�ำคัญดังนี้

The Company’s core assets are composed of cash and 
cash equivalents, accrued investment income, premium 
receivables, reinsurance assets, reinsurance receivables, 
investments in securities, and premises equipment.

As of the end of 2020, 2019 and 2018, the Company’s total 
assets were recorded at THB 2,700.1 million, THB 2,426.2 
million and THB 2,357.9 million respectively, increasing by 
11.3 percent and 2.9 percent respectively. 

สินทรัพย์ Assets
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ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ 
Reinsurance Receivables

ปี 2563 
(ล้ำนบำท) 

2020

ปี 2562 
(ล้ำนบำท) 

2019

ปี 2561 
(ล้ำนบำท) 

2018
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ 
Amounts deposited on reinsurance

รวม 
Total

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ 
Amounts dues from reinsurers

98.6

335.3

433.9

92.4

214.6

122.2

62.0

195.5

133.5

ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภยัต่อ ประกอบด้วย เงินวำงไว้จำกกำร

สินทรัพย์ลงทุนประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ

เงินวำงไว้จำกกำรประกันภยัต่อ คอื เงินส�ำรองจำกเบ้ียประกันภยั

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้จำกสัญญำ

ประกันภัยต่อ และเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ

เงินสด เงินลงทุนเพื่อค้ำ เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด เงินลงทุนทั่วไป เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมี
รำยละเอียดดังนี้

ท่ีบริษัทประกันภัย ( ผู ้ เอำประกันภัยต ่อ)  เก็บจำกบริษัทรับ 
ประกันภัยต่อเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีท่ีผู ้รับประกันภัยต่อ
อำจประสบปัญหำทำงกำรเงิน ไม่สำมำรถช�ำระหน้ีได้ตำมสัญญำ 
ประกันภัยต่อ เงินส�ำรองดังกล่ำวผู้เอำประกันภัยต่อส่งคืนในปี 
ถัดไปหรือเมื่อวันสิ้นสุดสัญญำ

ประกันภัยต่อเท่ำกับ 433.9 ล้ำนบำท 214.6 ล้ำนบำท และ 195.5 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 
16.1 ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 8.3 ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

Reinsurance Receivables consists of amounts deposited on 
reinsurance and amount due from reinsurers.

Investment assets are composed of cash and cash  
equivalents, trading investment, available-for-sale  
investments, held-to-maturity investments, general  
investments, loans and investments in associate details of 
which are as follows:

Amounts Deposited on reinsurance are premium reserves 
collected by an insurance company (a reinsured) from a  
reinsurer as collateral in case the reinsurer encounters  
financial difficulties and is unable to perform obligations 
under the insurance contract. Such reserves will be returned 
by the reinsured in the following year or upon the end of the 
contract.

In 2020, 2019 and 2018, the Company’s reinsurance  
receivables amounted to THB 433.9 million, THB 214.6  
million and THB 195.5 million, representing 16.1 percent, 8.8 
percent and 8.3 percent of total assets respectively. Details 
are described below:

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

สินทรัพย์ลงทุน

Reinsurance Receivables

Investment Assets

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
(Unit: THB Million
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
(Unit: THB Million)

รำยกำร 
Items

ปี 2563 
2020

ปี 2562 
2019

ปี 2561 
2018

ล้ำนบำท 
Amount

ล้ำนบำท 
Amount

ล้ำนบำท 
Amount

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
Cash and cash equivalents

เงินลงทุนทั่วไป 
General investments
เงินให้กู้ยืม 
Loans

รวม 
Total

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
Investments in an associate

ตรำสำรทุน 
Equity securities

ตรำสำรทุน 
Equity securities

หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 
Government and state enterprise securities

เงินฝำกธนำคำร 
Deposits at banks

หน่วยลงทุน 
Unit trusts

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน 
Private enterprise debt securities

เงินลงทุนเพื่อค้ำ 
Trading investment

เงินลงทุนเผื่อขำย 
Available for sale investment

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 
Held to maturity investment

41.1

-

0.6

1,979.4

12.8

79.1

339.4

475.6

199.8

543.6

287.4

33.8

2.1

1.0

1,995.5

13.6

72.3

203.0

709.1

145.0

601.0

214.6

55.1

2.1

1.4

1,952.9

16.1

78.5

243.4

546.4

130.0

699.9

180.0

2.1

-

0.1

100.0

0.6

4.0

17.1

24.0

10.1

27.5

14.5

1.7

0.1

0.1

100.0

0.7

3.6

10.2

35.5

7.3

30.1

10.7

2.8

0.1

0.1

100.0

0.8

4.0

12.5

28.0

6.7

35.8

9.2

เงินลงทุนเพื่อค้ำ หมำยถึง เงินลงทุนท่ีบริษัทลงทุนและมี

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อค้ำ

ท้ังน้ี เงินลงทุนเพื่อค้ำ ณ ส้ินปี 2563 ปี 2562 และปี 2561

วัตถุประสงค์ที่จะขำยในอนำคตอันใกล้ โดยลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เท่ำกับ 79.1 ล้ำนบำท 72.3 ล้ำนบำท และ 78.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 2.9 ร้อยละ 3.0  
ร้อยละ 3.3 ตำมล�ำดับ 

คิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์ลงทุนเท่ำกับร้อยละ  4.0  ร้อยละ 3.6 
และร้อยละ 4.0 ตำมล�ำดับ

Trading investments refer to investment performed by the 
Company with the intention to sell them in the near future in 
which the Company has to invest such registered shares in 
the Stock Exchange of Thailand (SET).

In 2020, 2019 and 2018, the Company had total trading  
investments of THB 79.1 million, THB 72.3 million and THB 
78.5 million respectively, representing 2.9 percent, 3.0  
percent and 3.3 percent of its total assets respectively. 

Nevertheless, trading investments in 2020, 2019 and 2018 
accounted for 4.0 percent, 3.6 percent and 4.0 percent of 
investment assets respectively.

เงินลงทุนเพื่อค้า Trading investments
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Available-for-sale investments refer to investments made 
by the Company and intended to be sold in the future,  
comprising of equity securities and unit trusts.

In 2020, 2019 and 2018, premises and equipment-net of  
the Company amounted to THB 51.1 million, THB 53.3 million 
and THB 55.2 million respectively, representing 1.9 percent, 
2.2 percent and 2.3 percent of total assets respectively. 

Held-to-maturity investments are investments made by the 
Company and intended to be held until maturity, comprising 
of government and state enterprise securities, debentures, 
and deposits at banks.

In 2020, 2019 and 2018, held-to-maturity investments 
amounted to THB 962.8 million, THB 1,068.7 million and 
THB 856.4 million, respectively, representing 35.7 percent, 
44.1 percent and 36.3 percent of total assets, respectively. 

Held-to-maturity investments accounted for 48.6 percent, 
53.5 percent and 43.9 percent of investment assets in 2020, 
2019 and 2018, respectively.

In 2020, 2019 and 2018, the Company’s available-for-sale  
investments amounted to THB 883.0 million, THB 
804.0 million and THB 943.3 million respectively,  
representing 32.7 percent, 33.1 percent and 40.0 
percent of total assets respectively. A proportion of 
available-for-sale investments were reported at 25  
percent to 40 percent and unit truste were report at  
60 percent to 75 percent respectively.

However, available-for-sale investments in 2020, 2019  
and 2018 made up 44.6 percent, 40.3 percent and 48.3 
percent of investment assets respectively. 

เงินลงทุนเผื่อขาย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด

Available-for-sale investments

Premises and equipment

Held-to-maturity investments

เงินลงทุนเผ่ือขำย หมำยถึง เงินลงทุนท่ีบริษัทลงทุนและมี

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำร และ

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก�ำหนด หมำยถึง เงินลงทุนท่ีบริษัท

ณ ส้ินปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุนท่ีจะ

ทั้งนี้ เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุนเผื่อขำย

ท้ังน้ี เงินลงทุนเผ่ือขำย ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561

วัตถุประสงค์ที่จะขำยในอนำคต โดยประกอบด้วย ตรำสำรทุนและ
หน่วยลงทุน

อุปกรณ์สุทธิเท่ำกับ 51.1 ล้ำนบำท 53.3 ล้ำนบำท และ 55.2  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 
1.9 ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.3 ตำมล�ำดับ 

ลงทุนและมีวัตถุประสงค์ท่ีจะถือจนครบก�ำหนดไถ่ถอน ได้แก่  
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน และ 
เงินฝำกธนำคำร

ถือจนครบก�ำหนดเท่ำกับ 962.8 ล้ำนบำท 1,068.7 ล้ำนบำท และ 
856.4 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์รวม
ร้อยละ 35.7 ร้อยละ 44.1 และร้อยละ 36.3 ตำมล�ำดับ 

และปี 2561 คิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์ลงทุนเท่ำกับร้อยละ  
48.6 ร้อยละ 53.5 และร้อยละ 43.9 ตำมล�ำดับ

เท่ำกับ 883.0 ล้ำนบำท 804.0 ล้ำนบำท และ 943.3 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 32.7  
ร้อยละ 33.1 และร้อยละ 40.0 ตำมล�ำดับ โดยสัดส่วนเงินลงทุน 
เผื่อขำยของบริษัทเป็นตรำสำรทุนประมำณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 
และเป็นหน่วยลงทุนประมำณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 75

คิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์ลงทุนเท่ำกับร้อยละ  44.6 ร้อยละ  
40.3 และร้อยละ 48.3 ตำมล�ำดับ
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Gross premium valuation reserves are life policy reserves, 
calculated using an actuarial method in accordance with the 
OIC notifications. The main assumptions applied relate to 
lapse or surrender rate, selling and administrative expenses,  
mortality, morbidity, discount rate and non-guaranteed  
dividend payment rate. Long term insurance policy reserves 
refer to reserves for long-term reinsurance agreements.  
At every final date of the reporting period, there will be  
comparison between value of gross premium valuation  
reserves and unearned premium reserves for policies that  
still remain in force. If value of gross premium valuation 
reserves is higher than unearned premium reserves, such 
difference will be recognized and the gross premium  
insurance reserves will be  presented in the financial  
statements.

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว Long term insurance policy reserves

รำยกำร 
Particulars

ปี 2563 
(ล้ำนบำท) 

2020

ปี 2562 
(ล้ำนบำท) 

2019

ปี 2561 
(ล้ำนบำท) 

2018
ที่ดิน
Land

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 
Furniture, Fixture and equipment

สินทรัพย์สิทธิกำรใช ้
Right-of-use assets
รวม - สุทธิ 
Total - Net

อำคำร 
Building

คอมพิวเตอร์ 
Computers

17.6

3.8

1.5

27.2

1.0

51.1

17.6

5.1

-

53.3

29.4

1.2

17.6

3.8

-

55.2

32.2

1.6

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
(Unit: THB Million

As at the end of 2020, 2019, and 2018, the Company had total 
liabilities of THB 1,276.1 million, THB 967.6 million and THB 
919.0 million, respectively, increased by 31.9 percent and 
decreased by 5.3 percent, respectively. The chiefly attributed 
changes in total liabilities were increased from insurance 
contract liabilities which the main items are as follows:

In 2020, 2019 and 2018, amounts due to reinsurers totaled 
THB 346.7 million, THB 137.0 million and THB 184.6 million, 
respectively, representing 12.8 percent, 5.6 percent and 7.8 
percent of total liabilities and equity, respectively.

Insurance contract liabilities are composed of long-term 
insurance policy reserves refer to reserves for long-term 
reinsurance agreements, loss reserves and outstanding 
claims and premium reserves

หนี้สิน

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

Liabilities

Amounts Due to Reinsurers

Insurance Contract Liabilities

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ

ณ ส้ินปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัท มีเจ้ำหน้ีบริษัท

หน้ีสินจำกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย ส�ำรองประกันภัย

1,276.1 ล้ำนบำท 967.6 ล้ำนบำท และ 919.0 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
คดิเป็นอัตรำกำรเตบิโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 และร้อยละ 5.3 ตำมล�ำดับ 
โดยหน้ีสินรวมท่ีเพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักจำกหน้ีสินจำกสัญญำประกันภยั 
โดยมีรำยกำรที่ส�ำคัญดังนี้

ประกันภัยต่อเท่ำกับ 346.7 ล้ำนบำท 137.0 ล้ำนบำท และ 184.6  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อหนี้สินและส่วนของ
เจ้ำของรวมร้อยละ 12.8 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 7.8 ตำมล�ำดับ

ส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน และ
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย

ส�ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นส�ำรองประกัน
ชวีิตท่ีค�ำนวณตำมวิธขีองคณติศำสตร์ประกนัภยัตำมประกำศ คปภ. 
โดยมีข้อสมมติหลักท่ีใช้ในกำรประมำณกำรเก่ียวข้องกับ อัตรำกำร
ขำดอำยุหรือเวนคนืกรมธรรม์ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรขำยและบริหำร 
อัตรำมรณะและอัตรำเจ็บป่วย อัตรำคิดลด และอัตรำเงนิปันผลท่ีไม่
รับรองกำรจ่ำยในอนำคต เป็นต้น โดยทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่ำส�ำรองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม
กับส�ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ส�ำหรับกรมธรรม์ท่ียัง
มีผลบังคับอยู่ หำกมูลค่ำส�ำรองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม
สูงกว่ำส�ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ บริษัทจะรับรู้ส่วน
ต่ำงและแสดงรำยกำรส�ำรองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมในงบ
กำรเงิน 
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Loss reserves refer to provisions for claims for losses  
incurred but not yet agreed upon or reported. Provisions  
for claims shall conform to the law governing reserve  
calculation.

In 2020, 2019 and 2018, the Company’s loss reserves 
equaled THB 29.0 million, THB 7.8 million and THB 21.7  
million respectively, accounting for 1.1 percent, 0.3 percent  
and 0.9 percent of total liabilities to shareholders’ equity  
respectively. In 2020, a decrease in loss reserves resulted 
from a decline in incurred but not reported claims (IBNR).

In 2020, 2019 and 2018, the Company have long term  
insurance policy reserves of THB 508.6 million, THB 471.2 
million and THB 406.8 million respectively, representing 18.8 
percent, 19.4 percent and 17.3 percent of total liabilities to 
shareholders’ equity respectively. As for 2020, 2019 and 
2018, an increase in long term insurance policy reserves was 
a result of Gross Premium Valuation’s calculation higher than 
Unearned Premium Reserve’s calculation.

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน Loss Reserves 

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน หมำยถึง ประมำณกำรค่ำสินไหม

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีส�ำรองค่ำสินไหม

ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีส�ำรองประกันภัย

ทดแทนส�ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง หรือยัง
ไม่ได้รับรำยงำน และค่ำสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอำประกันภัย
ยังไม่ได้รับไป ทั้งน้ีกำรประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรค�ำนวณเงินส�ำรองประกันภัย 

ทดแทนเท่ำกับ 29.0 ล้ำนบำท 7.8 ล้ำนบำท และ 21.7 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของรวม 
ร้อยละ 1.1 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.9  ตำมล�ำดับ  โดยในปี 2563  
มีกำรส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนลดลงเน่ืองจำกประมำณกำรค่ำสินไหม
ทดแทนส�ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรำยงำน  
(Incurred but not reported: IBNR) ที่ลดลง 

ส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวเท่ำกับ 508.6 ล้ำนบำท 471.2 
ล้ำนบำท และ 406.8 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วน
ต่อหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของรวมร้อยละ 18.8 ร้อยละ 19.4 และ 
ร้อยละ 17.3 ตำมล�ำดับ โดยปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 ส�ำรอง
ประกันภัยส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกกำร
ค�ำนวณส�ำรองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมสูงกว่ำส�ำรองเบ้ีย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้

Premium reserves are short-term insurance policy reserves. 
At the end of the reporting period, the Company compares 
the amount of unexpired risk reserves with that of net 
unearned premium reserves from deferred commission 
expenses, and if the amounts of unexpired risk reserves 
are higher than the amounts of unearned premium reserves 
net of deferred commission expenses, the Company will 
recognize additional reserves for such difference. However, 
the increase or decrease in unearned premium reserves 
from prior year is to be recognized in profit or loss. The  
unexpired risk reserves, consistent with the actuarial  
method, are provided for any possible future claims arising 
from the insurance that remain in force.

In 2020, 2019 and 2018, the Company had premium  
reserves of THB 326.8 million, THB 307.6 million and THB 
255.4 million, respectively, representing 12.1 percent,  
12.7 percent and 10.8 percent of total liabilities to 
shareholders’ equity, respectively. In 2019, premium  
reserves comprising of unearned premium reserves THB 
298.1 million and unexpired risk reserves THB 9.5 million. 
In 2020 and 2018, premium reserves was only for unearned 
premium reserve. Nevertheless, premium reserves increased 
from increasing in short-term reinsurance.

ส�ารองเบี้ยประกันภัย Premium Reserves

ส�ำรองเบ้ียประกันภัยเป็นส�ำรองส�ำหรับสัญญำประกันต่อรับ

ณ ส้ินปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัท มีส�ำรองเบ้ีย

ประเภทระยะส้ัน บริษทัจะเปรียบเทียบมลูค่ำของส�ำรองควำมเส่ียงภยั
ท่ียังไม่ส้ินสุดกับส�ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้สุทธิจำก
ค่ำบ�ำเหน็จจ่ำยรอตัดบัญชี และจะรับรู้ส่วนต่ำงเพ่ิมเติมหำกมูลค่ำ
ของส�ำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดสูงกว่ำส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้สุทธิจำกค่ำบ�ำเหน็จจ่ำยรอตัดบัญชี โดยส�ำรอง
ควำมเส่ียงภยัท่ียังไม่ส้ินสุดเป็นจ�ำนวนเงินท่ีบริษทัส�ำรองไว้เพื่อชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนทีอ่ำจเกิดขึ้นในอนำคตส�ำหรบักำรประกนัภัยทียั่งมี
ผลบังคับอยู่ ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย

ประกันภัยเท่ำกับ 326.8 ล้ำนบำท 307.6 ล้ำนบำท และ 255.4  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำส่วนต่อหนี้สินและส่วนของ
เจ้ำของรวมร้อยละ 12.1 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 10.8 ตำมล�ำดับ 
โดยในปี 2562 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยเป็นส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่
ถอืเป็นรำยได้เท่ำกับ 298.1 ล้ำนบำท และส�ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียังไม่ 
ส้ินสุดเท่ำกับ 9.5 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2563 และปี2561 ส�ำรองเบ้ีย
ประกันภัยมีเฉพำะส�ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ ท้ังน้ี 
ส�ำรองเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้นจำกสัดส่วนกำรรับประกันภัยต่อระยะ
สั้นที่เพิ่มขึ้น
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

Asset Management Ability

Liquidity and Capital Adequacy

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ หมำยถึง เบ้ียประกันภัย

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนหลักของบริษัท มำจำก

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปใน

ณ ส้ินปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษทั มีเงินค้ำงรบัเกีย่วกับ

ท้ังนี้เงินค้ำงรับเก่ียวกับกำรประกันภัยต่อของบริษัทจ�ำนวน

ค้ำงรับ ค่ำบ�ำเหน็จค้ำงรับ ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงรับ และรำยกำร 
ค้ำงรับอื่นๆ จำกบริษัทประกันภัย และหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย
บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่
อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำร
เก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ

เงินรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ และรำยได้จำกกำรลงทุน ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด�ำเนินงำน ภำษีเงินได้นิติบุคคล รวมถงึเงินรบัหรือจ่ำยจำกเงิน
ลงทุนในหลักทรพัย์ โดยในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีกระแส
เงินสดได้มำจำกกจิกรรมกำรด�ำเนินงำนเท่ำกับ 88.4 ล้ำนบำท 149.2 
ล้ำนบำท และ 156.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2563 กระแสเงินสด
จำกกิจกรรมด�ำเนินงำนลดลงจำกเงินรบัจำกกำรรบัประกนัภยัต่อและ
ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่ลดลง 

กิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 2.2 ล้ำนบำท 2.5 ล้ำนบำท และ 13.5  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2561 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ใช้ ไปเพื่อกำรปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนเป็นหลัก

กำรประกันภัยต่อ เท่ำกับ 335.3 ล้ำนบำท 122.2 ล้ำนบำท และ 
133.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ คิดเป็นอัตรำส่วนต่อสินทรัพย์รวม 
เท่ำกับร้อยละ 12.4 ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 5.7 ตำมล�ำดับ  
โดยในปี 2562 และปี 2561 เงินค้ำงรับเก่ียวกับกำรประกันภัยต่อ 
ลดลงเนื่องจำกบริษัทสำมำรถบริหำรกำรเก็บหนี้ได้ดียิ่งขึ้น

ร้อยละ 99 ยงัไม่ถงึก�ำหนดรบัช�ำระ มเีพียงร้อยละ 1 เท่ำน้ันทีค้่ำงช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระเงินของบริษทัดงัทีเ่ปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 9 

Amounts due from reinsurers consist of premium  
receivables, commission income receivables, claim  
receivables and various other items receivable from  
reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, 
and are deducted by allowance for doubtful accounts.  
The Company records allowance for doubtful accounts 
for the estimated losses that may be incurred due to  
uncollectible, taking into account collection experience  
and the status of reinsurers.

Cash flow from operating activities is reinsurance  
receivables and investment income, operating expenditures, 
corporate income tax and including cash received or paid 
from investments in securities. In 2020, 2019 and 2018, the 
Company had cash flow provided from operating activities 
of THB 88.4  million, 149.2 million and THB 156.5 million  
respectively. A decrease in cash flow from operating  
activities in 2020, was the result from decreasing in cash 
received from reinsurance and gain from sales of investment.

In 2020, 2019 and 2018, the Company reported cash flow 
for investing activities of THB 2.2 million, THB 2.5 million 
and THB 13.5 million respectively. In 2018, the Company’s 
cash flow from investing activities remarkably increased as 
a result of the office renovation.

In 2020, 2019 and 2018, the Company had outstanding  
debts from reinsurance which was equivalent to THB 335.3 
million, THB 122.2 million and THB 133.5 million, respectively,  
which were accounted for 12.4 percent, 5.0 percent, 5.7 
percent of the total asset respectively. In 2019 and 2018, the 
amounts due from reinsurers declined since the Company 
was able to manage debt collection more effectively.

Nevertheless, 99 percent of the amounts due from  
reinsurers are not yet due. Only 1 percent exceeds  
the payment due date as indicated in No.9 of notes in the 
financial statement.

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

Amounts due from reinsurers

Cash flow from operating activities

Cash flow from operating activities
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินใน
อนาคต

โครงสร้างเงินทุน

Factors Impacting on Future Operation and  
Financial Position

Capital Structure

ควำมผันผวนของเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อก�ำลังกำร

กำรแข่งขันโดยกำรขยำยตัวของบริษัทรับประกันภัยต่อ

ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปใน

บริษัทไม่มีกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืม หรือมีแหล่ง

ใช้จ่ำยของผู้บริโภค โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยู่ใน 
ภำวะซบเซำ ผู้บริโภคจะมีกำรระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น 
ซึ่งรวมไปถึงกำรตัดสินใจในกำรท�ำประกันภัยซึ่งผู้บริโภคบำงกลุ่ม
จะตัดสินใจท�ำเม่ือมีเงินออมเพียงพอ ตลอดจนอัตรำดอกเบ้ียใน
แต่ละช่วงเวลำก็มีผลต่อกำรตัดสินใจท�ำประกันภัยของผู้บริโภค  
โดยผู้บริโภคจะมีกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำงผลตอบแทนของตรำ 
สำรเงินในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจำกน้ีอัตรำดอกเบ้ียยังมีผลกระทบ 
กับผลตอบแทนในรูปเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผล 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ต่ำงประเทศท่ีเข้ำมำในประเทศไทยมำกขึ้น ไม่เฉพำะกำรเข้ำมำร่วม
ทุน กำรน�ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ำมำสู่ตลำด 
ประกันภยั อำจท�ำให้กำรท�ำตลำดประกันภยัต่อกับบริษทัประกนัชวีิต
ยำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทประกันชีวิตสัญชำติไทยรำยใหญ ่
ยังคงมีควำม ใกล้ชิดและมีควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัท รวมถึง 
ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจประกันชีวิตของไทยเป็นอย่ำงดี จะท�ำให ้
บริษัทยังสำมำรถขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง

กิจกรรมกำรจัดหำเงินเท่ำกับ 78.8 ล้ำนบำท 168.0 ล้ำนบำท และ 
300.0 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั โดยรำยกำรในกระแสเงินสดจำกกจิกรรม
จัดหำเงินรำยกำรหลักคือ กำรจัดสรรเงินปันผลจ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 

เงินทุนนอกงบกำรเงิน แต่อย่ำงไรก็ตำมบรษัิทมีอัตรำส่วนหน้ี
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ ส้ินปี 2563 เท่ำกับ 0.9  
เท่ำ ซึ่งเกิดจำกเจ้ำหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ และหน้ีสินจำกสัญญำ
ประกันภัยเป็นหลัก

Economic fluctuation could be a threat to consumers’ 
purchasing power. Particularly in tough economic times, 
consumers will become more stringent in their spending, 
including their decision on buying insurance. Some of them 
choose to take out insurance only when they could save 
enough money. Besides this, interest rate is another factor 
influencing consumers’ insurance buying decision, which is 
made based on comparison with yields from other forms of 
financial instruments. Interest rate also has an effect on the 
rate of return receivable by the Company from investments, 
which will further affect on operating performance.

Factors include the expansion of international reinsurance 
companies in Thailand (not in a form the joint venture),  
cutting-edge technology and ongoing product innovation 
and development have made the reinsurance with life  
insurance companies more difficult. However, major life 
insurance companies in Thailand are still close and in good 
relationship with the Company, as well as the Company had 
an expertise in the life insurance business of Thailand as well, 
led to the Company’s growth steadily.

In 2020, 2019 and 2018, the Company’s cash flow employed 
in financing activities amounted to THB 78.8 million, THB 
168.0 million and THB 300.0 million respectively. The main 
item of cash flow from financing activities was dividend 
payment to the Company’s shareholders.

The Company does not acquire other capital sources from 
loaning or have any other sources out of financial statements. 
Nevertheless, the Company’s D/E ratio at the end of 2020 
was 0.9 times caused mainly from due to reinsurers and 
insurance contract liabilities.

ความผันผวนของเศรษฐกิจ

การขยายธุรกิจรับประกันภัยต่อในประเทศไทยจากบริษัทรับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

Economic Volatility

Domestic Reinsurance Business Expansion by Foreign 
Reinsurers

Cash flow from financing activities
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Financial Information

2557 
2014

2558 
2015

2561 
2018

2559 
2016

2562 
2019

2560 
2017

2563 
2020

ผลประกอบกำร 
Operations

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 
Gross Written Premiums

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรำยได ้
Earned Premium

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ
Net investment income

ก�ำไรสุทธิ 
Net Profit

สินทรัพย์ลงทุน 
Investment Assets

หนี้สินรวม 
Total Liabilities

เงินกองทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น) 
Capital Funds (Shareholders’ Equity)

เงินปันผล (บำทต่อหุ้น) 
Dividend per Share (Baht)

อัตรำส่วนรวม 
Combined Ratio
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
Return on Equity
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
Investment Yield
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 
Earnings per Share (Baht)

อัตรำค่ำสินไหมทดแทน2 

Loss Ratio2

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย3 

Expenses Ratio3

สินทรัพย์รวม 
Total Assets

ทุนเรียกช�ำระแล้ว 
Paid-up Capital

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี (บำทต่อหุ้น) 
Book Value per share (Baht)

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธ ิ
Net Written Premiums

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย1 

Underwriting Profit1

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได ้
Profit before Tax

2,338,705

2,291,209

31,397

121,435

1,979,404

1,276,108

1,423,996

0.14

95.2

8.4

1.7

0.20

64.5

30.7

2,700,104

600,000

2.37

2,319,390

105,655

142,588

2,339,703

2,281,480

100,075

194,256

1,995,587

967,550

1,458,614

0.26

94.0

13.4

5.1

0.32

64.4

29.6

2,426,164

600,000

2.43

2,324,110

126,256

232,005

2,400,298

2,347,462

74,117

253,467

1,952,881

918,948

1,438,921

0.35

89.4

17.0

3.8

0.42

60.6

28.8

2,357,869

600,000

2.40

2,380,760

234,102

310,022

2,157,428

2,096,545

82,355

435,684

1,987,421

853,601

1,543,464

0.50

77.7

30.5

4.6

0.73

44.4

33.3

2,397,065

600,000

2.57

2,136,580

455,964

542,233

1,975,176

1,965,811

86,682

321,748

1,596,792

739,517

1,313,015

0.40 

84.6

24.8

5.3

0.54

48.9

35.7

2,052,532

600,000

2.19

1,950,078

299,753

390,000

1,850,785

1,833,458

52,424

388,673

1,526,145

742,862

1,282,464

0.50 

76.1

31.4

3.6

0.65

44.0

32.1

2,025,325

600,000

2.14

1,828,084

423,065

478,113

1,623,774

1,582,962

115,612

371,717

1,483,505

788,832

1,189,712

0.45 

79.0

32.6

8.2

0.62

40.8

38.2

1,978,544

600,000

1.98

1,606,600

331,274

449,188

(หน่วย: พันบำท) 
(Unit: THB Thousand)

หมายเหตุ:

Note:

สุทธิหลังหักค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนและหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ำมี) 
อัตรำค่ำสินไหมทดแทน หมำยถึง ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ / (เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้-ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวเพิ่มขึ้น (ลดลง)จำกปีก่อน) 
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำย หมำยถึง อัตรำส่วนค่ำบ�ำเหน็จสุทธิ + อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน

Net of other operating expenses and allowance for doubtful debt (if any)
Loss Ratio expressed as a total of net loss (earned premiums deduct life policy reserve increase(decrease) from previous year)
Expenses Ratio expressed as a Commission Ratio plus Underwriting and Operating expenses Ratio

1. 
2. 
3.

1. 
2. 
3.
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คณะกรรมกำรบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน)

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน

มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกิจกำรให้ เป็นไปตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท 
ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 
ซึ่งงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 นี้ ได้จัดท�ำขึ้น 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 และตำมวิธีกำรบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรประกันภัยใน
ประเทศไทยและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย โดยบริษัท
มีกำรเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ 
รวมถงึมีกำรเปิดเผย ข้อมูลส�ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินและได้ผ่ำนกำรตรวจสอบรับรองจำกผู้สอบบัญชีแล้ว

ควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำร
ก�ำกับดูแลท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจว่ำบริษัท มีกำร
บันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และเพียงพอที่จะ
ด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงจำก
กำรด�ำเนินงำนหรือกำรด�ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ  
ในกำรนีค้ณะกรรมกำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบ
ด้วย กรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นผู้ก�ำกับดูแล
ในเรื่องดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในเรื่อง
น้ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีแล้ว

ของบริษทั โดยรวมมีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อม่ันได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 
ได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดถูกต้องใน
สำระส�ำคัญแล้ว

The Board of Directors has the duties and responsibilities 
to supervise the business undertaking by the Company in  
compliance with the good corporate governance principles.  
The Board of Directors is accountable for the financial 
statements of the Company. The financial statements  
ended 31 December 2020 are prepared in accordance  
with Thai Accounting Standard Act B.E. 2547 and other  
related regulations of The Office of Insurance Commission.  
Appropriate accounting policies are cautiously utilized. 
Sufficient important information is disclosed in the footnotes 
of the financial statements which have been audited by  
the auditors.

The Board of Directors has provided and maintained the 
effectiveness of risk management, internal control, internal  
audit and supervision, to be assured that the financial  
records are accurate, complete and adequate to protect 
the Company’s assets and to prevent any significant  
operational risk. The Board of Directors has appointed an 
Audit Committee comprised of independent directors and 
non-management members of the Company as regulators in 
this matter. The opinion of the Audit Committee with regard 
to these matters appear in the report of the Audit Committee 
in this Annual Report.

The Board of Directors is of the view that the Company 
has maintained an effective internal control system at an 
adequate and appropriate level of protection to assure the 
credibility of the financial statements presenting the correct 
financial positions, financial performance and cash flow of 
Thaire Life Assurance Public Co., Ltd. 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน / 
Report on the Board of Directors’ Responsibility towards the  
Financial Statements

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Board of Directors’ Responsibility towards the Financial Statements

(นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์) 
กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรใหญ่

(นำยสุจินต์ หวั่งหลี) 
ประธำนกรรมกำร

135

135



รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)138

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น Dear  Shareholders,

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ี

ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม

จ�ำนวน 3 ท่ำน ปัจจุบันมีดร.กอปร กฤตยำกีรณ เป็นประธำนฯ   
นำงคมคำย ธูสรำนนท์ และนำยธะเรศ โปษยำนนท์ เป็นกรรมกำรฯ  
โดยท้ังสำมท่ำนเป็นผูมี้ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

The Audit Committee is composed of three independent 
directors: Dr. Kopr Kritayakirana as Chairman of the Audit  
Committee, Mrs. Komkai Thusaranon and Mr. Tarate  
Poshyananda All members of the Audit Committee are 
knowledgeable and experienced in reviewing the reliability  
of financial statements required by the Office of the  
Securities and Exchange Commission.

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึงกำรสอบทำนให้
บริษัท มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
กำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกระบวนกำร
ก�ำกับดแูลท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกำรดูแลกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีหน้ำที่ในกำรคัดเลือกและเสนอควำมเห็น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ี ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทและตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงครบถ้วน  
โดยได้มีกำรประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง นอกจำกนี้ยังได้เชิญผู้บริหำร 
ผู้สอบบัญช ีผู้ตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย  
เข้ำร่วมประชมุในวำระท่ีเก่ียวข้องด้วย  สำระส�ำคญัของงำนท่ีได้ปฏิบัติ
ไปในรอบปี 2563 สรุปได้ดังนี้

The Audit Committee has duties and responsibilities as  
assigned by the Board of Directors, which include  
reviewing the correctness and adequacy of the Company’s  
financial reporting and ensuring the effectiveness of internal 
control system, risk management system and corporate  
governance process and the compliance with relevant laws  
and regulations. The Audit Committee is also responsible 
for monitoring and ensuring that any transactions that may 
have a conflict of interest are conducted in accordance with 
regulations and provide maximum benefit to the Company, 
as well as selecting and nominating an independent auditor 
for the Company.

In 2020, the Audit Committee completed their duties  
under the scope of responsibilities assigned by the Board  
of Directors and in line with the Audit Committee Charter. 
Four meetings were held in the year and were attended by 
all committee members. The Management, independent 
auditor, internal auditors, and risk management department 
representatives were also invited to join the meetings on 
the agenda items which they were concerned. The main 
duties performed by the Audit Committee in 2020 can be  
summarized as follows:

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำส และสอบทำนงบกำร
เงินประจ�ำปีของบริษัท ก่อนเปิดเผยไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

คดัเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทน โดยเสนอ
ให้แต่งต้ัง บริษัท ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ต่ออีกปีหนึ่ง (ส�ำหรับปี 2563)

Approved quarterly financial statements and reviewed 
annual financial statements of the Company prior to  
disclosure to the Stock Exchange of Thailand and the 
Office of the Securities and Exchange Commission.

Nominated and recommended an appointment of  
auditor and fixing of auditor’s remuneration, with EY  
Office Limited being nominated and appointed as auditor 
of the Company for another year (for the year 2020).

1.

2.

1.

2.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee Report

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Report

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรวม 2 ครั้ง ในจ�ำนวนนี้เป็นกำรประชุม
ร่วมกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมจ�ำนวน 1 ครัง้ เพื่อ
พิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนสอบ
บัญช ีสอบทำนแผนกำรตรวจสอบ ผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอ
แนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรตรวจสอบงบกำรเงินได้ท�ำไปอย่ำงครบ
ถ้วนเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี 

Attended two joint meetings with the auditor, one of which 
was organized without the attendance of the Management 
to consider the guideline and scope of auditing and review 
the audit plan, results and recommendations to ensure 
that the audit of financial statements was carried out 
properly and completely in accordance with the auditing 
standards. 

3. 3.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Report

ก�ำกับดแูลงำนตรวจสอบภำยใน อนุมติัแผนงำนตรวจสอบภำยใน
ประจ�ำปีตำมควำมเส่ียงท่ีมีสำระส�ำคัญของบริษัท ท�ำกำรสอบ
ทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกำรตรวจสอบ
ได้ด�ำเนนิไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ ไขตำมข้อเสนอ
แนะเพื่อให้ระบบกำรควบคมุภำยในมีประสิทธผิลและประสทิธิภำพ
ยิ่งขึ้น

สอบทำนและประเมินผลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ี
มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผลตำมกรอบท่ีได้รับกำรยอมรับ
เป็นมำตรฐำนสำกล โดยได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ�ำปี และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลงำนของตนเอง
ประจ�ำปีแบบรำยคณะ และน�ำผลกำรประเมินเข้ำหำรือร่วมกันใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

จัดให้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ประจ�ำปี และน�ำผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ 

สอบทำนรำยงำนกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำทุกไตรมำส

สอบทำนรำยงำนธุรกรรมกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมำส

Oversaw internal audit, approved the annual internal 
audit plan based on the Company’s material risks,  
reviewed the audit reports to ensure that the audit was 
carried out properly and completely in accordance with  
the internal auditing standards, and followed up on  
the recommended corrective actions to improve  
the efficiency and effectiveness of the internal  
control system.

Reviewed and assessed the enterprise wide risk  
management process to ensure that they were  
appropriate and effective in accordance with the global 
standard, obtained the audit report on the enterprise wide 
risk management process from Internal Audit Department 
at least annually, and provided recommendation for  
the effectiveness of the risk management process.

Arranged for the annual self-assessment of the Audit 
Committee as a whole and discussed the assessment 
results at the Audit Committee meeting.

Arranged for the annual evaluation of internal control  
adequacy and proposed the evaluation results to the 
Board of Directors for consideration and approval.

Reviewed the report on compliance with relevant laws 
and regulations on a quarterly basis.

Reviewed the report on related party transactions on  
a quarterly basis.

4.

7.

8.

9.

5.

6.

4.

7.

8.

9.

5.

6.

จำกกำรที่ (1) ได้สอบทำนนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญของบริษัท  
(2) ได้ซักถำมรำยละเอียดท่ีส�ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรด�ำเนินงำน (3) ได้สอบทำนรำยงำนกำรประเมินควำมเพียง
พอของระบบกำรควบคุมภำยใน  และ (4) ได้ประชุมอย่ำงเป็นอิสระ
กับผู้สอบบัญชี โดยหำรือถึงข้อสังเกตเก่ียวกับกระบวนกำรจัด
ท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและควำมเชื่อถือได้   คณะกรรมกำรตรวจ
สอบไม่พบเหตุอันควรสงสัยว่ำงบกำรเงินของบริษัท แสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ  ดังน้ันจึงน�ำไปสู่ควำมเชื่อ
ม่ันของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ งบกำรเงินของบริษัท เป็นท่ี
เชื่อถือได้และมีควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ระบบกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรและระบบกำร
ติดตำมที่มีประสิทธิผลเพียงพอ

Based on (1) a review of the Company’s significant  
accounting policy, (2) an enquiry about important details 
of financial position and performance, (3) a review of the 
report on evaluation of internal control adequacy, and 
(4) an independent meeting with the auditor to discuss 
about observations on the financial reporting process 
and reliability, the Audit Committee has not found 
any ground for doubting that the Company’s financial  
statements presents information which contradicts  
material fact and, hence, is confident that the  
Company’s financial statements is reliable, accurate 
and complete in accordance with the financial reporting 
standards.

The Company’s internal control system, risk management 
system, operational control of management team, and 
monitoring system are effective and adequate.

1.

2.

1.

2.

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ The Audit Committee’s opinions are as follows:
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บริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลัก
ทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์ รวม
ถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กำรท�ำธุรกรรมกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้น ได้มีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ โดยมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่ส่อ
ถึงควำมผิดปกติ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวน องค์ประกอบและคุณสมบัติ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร (Charter) ท่ีก�ำหนด
ไว้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีให้เป็นไปตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอย่ำงถูกต้องครบ
ถ้วนทุกประกำร โดยได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจำกผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

ผู้สอบบัญชท่ีีได้รบัแต่งตัง้เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ
บริษทัประกันภยัหลำยแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ำยครอบคลุมและเป็น
ท่ียอมรบัท้ังในและต่ำงประเทศ ซึง่จะท�ำให้มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท อยู่ในระดับสำกล  อีกทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ที่ ได้รับ
มอบหมำยให้ลงนำมรบัรองงบกำรเงินทุกท่ำนเป็นผูส้อบบัญชทีี่ได้
รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน ก.ล.ต.) มีควำมเป็นอิสระ ไม่มี
ควำมสัมพันธ์หรือรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์กับบริษัท ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกำรตรวจสอบบัญชีจะเป็น
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส

The Company gives importance to compliance with the 
law on securities and exchange, regulations of the Stock 
Exchange, and other laws relevant to the Company’s 
business.

All related party transactions or transactions that may 
cause conflict of interest were done in conformity with 
the laws and regulations of the Stock Exchange and were 
reasonable with the maximum benefit to the Company. 
There was not any other indication or remark that implied 
any irregularity.

The Audit Committee has the number of members, 
composition and qualification suitable for an efficient 
discharge of duties under the Audit Committee Charter.  
The Audit Committee has performed their duties in  
accordance with the scope of responsibilities correctly 
and completely in all respects with good collaboration 
and support from all concerned parties.

The appointed auditor of the Company has experience  
in auditing several insurance companies and has a 
well-recognized broad local and global network, thus 
enabling the auditing standard of the Company to meet 
international level. Moreover, the auditor and all persons 
designated to certify the financial statements are the 
auditors approved by the Office of the Securities and 
Exchange Commission, are independent, and do not 
have any relationship or any transaction that may cause 
conflict of interest with the Company, thereby ensuring  
that an audit will be conducted in an efficient and  
transparent manner.

3.

5.

6.

4.

3.

5.

6.

4.

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
On Behalf of the Audit Committee

(ดร.กอปร กฤตยำกีรณ)
(Dr. Kopr Kritayakirana)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย                    
งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุน                                  
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน          
ตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย       
กำรบัญชีที่ส ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)                          
ด้วยเช่นกัน 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน                            
และกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง                 
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
บริษัทฯ ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสาำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมที่ระบุในข้อก ำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                    
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนี้  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 

รำยได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เบี้ยประกันาัยต่อรับ โดยมีจ ำนวน 2,339 ล้ำนบำท บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำ
รับประกันาัยต่อกับลูกค้ำซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งแบบประกันาัยต่อเฉพำะรำยและประกันาัยต่อแบบสัดส่วน 
โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำมีควำมหลำกหลำยตำมประเาทาัย สัดส่วนกำรรับประกันาัยต่อ ระยะเวลำควำม
คุ้มครอง เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำรับประกันาัยต่อดังกล่ำวต้องมีลักษณะที่เข้ำเงื่อนไขกำรเป็น
สัญญำประกันาัยตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินด้วย ซึ่งผู้บริหำรของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรพิจำรณำและทบทวนกำรจัดประเาทของสัญญำ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบเบี้ยประกันาัย
ต่อรับของบริษัทฯว่ำได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง  

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมาำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้
รำยได้จำกสัญญำประกันาัยต่อแต่ละประเาท ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรทดสอบ
กำรจัดประเาทสัญญำประกันาัย โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญประเมินวิธีกำรและข้อสมมติดังกล่ำวโดยกำรเทียบเคียง
กับข้อมูลประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสำหกรรมและสอบทำนแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ประกันาัยที่
เกี่ยวข้อง สุ่มตัวอย่ำงทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯใช้ในกำรทดสอบกำรจัดประเาทสัญญำประกันาัยและสุ่มตัวอย่ำง
ทดสอบยอดเบี้ยประกันาัยต่อรับกับเอกสำรรำยงำนรำยกำรบัญชีรำยเดือนที่ได้รับจำกบริษัทที่รับประกันาัยโดยตรง
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี
เบี้ยประกันาัยต่อรับแบบแยกย่อยตำมประเาทกำรรับประกันาัยต่อและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่ส ำคัญ
ที่ท ำผ่ำนใบส ำคัญทั่วไป  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                    
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนี้  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 

รำยได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เบี้ยประกันาัยต่อรับ โดยมีจ ำนวน 2,339 ล้ำนบำท บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำ
รับประกันาัยต่อกับลูกค้ำซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งแบบประกันาัยต่อเฉพำะรำยและประกันาัยต่อแบบสัดส่วน 
โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำมีควำมหลำกหลำยตำมประเาทาัย สัดส่วนกำรรับประกันาัยต่อ ระยะเวลำควำม
คุ้มครอง เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำรับประกันาัยต่อดังกล่ำวต้องมีลักษณะที่เข้ำเงื่อนไขกำรเป็น
สัญญำประกันาัยตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินด้วย ซึ่งผู้บริหำรของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรพิจำรณำและทบทวนกำรจัดประเาทของสัญญำ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบเบี้ยประกันาัย
ต่อรับของบริษัทฯว่ำได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง  

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมาำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้
รำยได้จำกสัญญำประกันาัยต่อแต่ละประเาท ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรทดสอบ
กำรจัดประเาทสัญญำประกันาัย โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญประเมินวิธีกำรและข้อสมมติดังกล่ำวโดยกำรเทียบเคียง
กับข้อมูลประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสำหกรรมและสอบทำนแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ประกันาัยที่
เกี่ยวข้อง สุ่มตัวอย่ำงทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯใช้ในกำรทดสอบกำรจัดประเาทสัญญำประกันาัยและสุ่มตัวอย่ำง
ทดสอบยอดเบี้ยประกันาัยต่อรับกับเอกสำรรำยงำนรำยกำรบัญชีรำยเดือนที่ได้รับจำกบริษัทที่รับประกันาัยโดยตรง
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี
เบี้ยประกันาัยต่อรับแบบแยกย่อยตำมประเาทกำรรับประกันาัยต่อและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่ส ำคัญ
ที่ท ำผ่ำนใบส ำคัญทั่วไป  

 

3 

ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

ตำมที่แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 16 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯมีส ำรองประกันาัย
ส ำหรับสัญญำประกันาัยระยะยำวจ ำนวน 509 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 40 ของหนี้สินรวม โดย ณ วันที่                           
31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯได้เปรียบเทียบมูลค่ำส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวม กับส ำรองเบี้ยประกันาัย 
ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้และรับรู้ส่วนต่ำงเพิ่มเติมหำกมูลค่ำส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวมสูงกว่ำส ำรองเบี้ย
ประกันาัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวมต้องใช้ข้อสมมต ิ 
อำทิ อัตรำมรณะ อัตรำคิดลด อัตรำกำรขำดอำยุหรืออัตรำเวนคืนกรมธรรม์ และอัตรำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรขำยและ
บริหำรงำน เป็นต้น กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่อยอดส ำรองประกันาัยส ำหรับสัญญำ
ประกันาัยระยะยำว และฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่ำว ดังนั้น 
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญต่อควำมเพียงพอของส ำรองประกันาัยส ำหรับสัญญำประกันาัยระยะยำว 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรประมำณกำรส ำรองประกันาัยส ำหรับสัญญำประกันาัย
ระยะยำว โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญช่วยในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบวิธีกำรและข้อสมมติที่ใช้กับข้อมูล
ประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสำหกรรม และช่วยในกำรสอบทำนแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ประกันาัยที่ใช้
ส ำหรับกำรค ำนวณส ำรองตำมวิธีส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวม นอกจำกนั้นแล้ว ข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำง
ทดสอบข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณและท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยกำรเคลื่อนไหวของส ำรองประกันาัย
ส ำหรับสัญญำประกันาัยระยะยำวด้วย 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำาำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้            
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏ
ว่ำข้อมลูอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล             
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมาำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง             
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด               
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ               
ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี             
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี้ 
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล             
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมาำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง             
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด               
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ               
ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี             
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี้ 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                       
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน           
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง           
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก             
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด             
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมาำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมาำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ   
กำรควบคุมาำยในของบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร   
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ                 
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่  

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบ                
กำรควบคุมาำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
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ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น                
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลาำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร                
ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดใน             
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ                
กำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่               
ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

 
 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 19 กมุาำพันธ์ 2564 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,134,866            33,798,067            41,134,866            33,798,067            
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 14,386,288            13,187,204            14,386,288            13,187,204            
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 3,372,998              2,662,337              3,372,998              2,662,337              
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 9 433,896,203          214,596,499          433,896,203          214,596,499          
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10.1 1,924,821,674       1,947,134,836       1,924,821,674       1,947,134,836       
   เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ 11 633,103                 1,029,648              633,103                 1,029,648              
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 12,814,178            13,624,528            18,910,900            21,684,234            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 51,069,455            53,308,373            51,069,455            53,308,373            
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 37,920,025            33,649,819            37,920,025            33,649,819            
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15.1 85,884,833            28,592,060            84,665,489            26,980,119            
สินทรัพย์อ่ืน
   ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 80,760,917            78,324,647            80,760,917            78,324,647            
   อ่ืน ๆ 13,409,224            6,256,404              13,409,224            6,256,404              
รวมสินทรัพย์ 2,700,103,764       2,426,164,422       2,704,981,142       2,432,612,187       
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ
หน้ีสิน
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 16 864,361,657          786,531,545          864,361,657          786,531,545          
เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 17 346,731,212          137,009,478          346,731,212          137,009,478          
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29,540,236            18,794,352            29,540,236            18,794,352            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18 1,486,503              -                             1,486,503              -                             
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 17,180,397            14,080,989            17,180,397            14,080,989            
หน้ีสินอ่ืน
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,281,189              4,644,925              3,281,189              4,644,925              
   ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี 50,595                   39,935                   50,595                   39,935                   
   อ่ืน ๆ 13,475,935            6,449,194              13,475,935            6,449,194              
รวมหน้ีสิน 1,276,107,724       967,550,418          1,276,107,724       967,550,418          
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น 20
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว  
      หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 600,000,000          600,000,000          600,000,000          600,000,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 79,162,825            79,162,825            79,162,825            79,162,825            
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21 60,000,000            60,000,000            60,000,000            60,000,000            
   ยังไม่จัดสรร 782,250,161          739,516,723          783,996,204          743,339,730          
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (97,416,946)           (20,065,544)           (94,285,611)           (17,440,786)           
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,423,996,040       1,458,614,004       1,428,873,418       1,465,061,769       
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 2,700,103,764       2,426,164,422       2,704,981,142       2,432,612,187       

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน
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ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น                
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลาำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร                
ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดใน             
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ                
กำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่               
ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

 
 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 19 กมุาำพันธ์ 2564 
 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,134,866            33,798,067            41,134,866            33,798,067            
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 14,386,288            13,187,204            14,386,288            13,187,204            
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 3,372,998              2,662,337              3,372,998              2,662,337              
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 9 433,896,203          214,596,499          433,896,203          214,596,499          
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10.1 1,924,821,674       1,947,134,836       1,924,821,674       1,947,134,836       
   เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ 11 633,103                 1,029,648              633,103                 1,029,648              
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 12,814,178            13,624,528            18,910,900            21,684,234            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 51,069,455            53,308,373            51,069,455            53,308,373            
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 37,920,025            33,649,819            37,920,025            33,649,819            
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15.1 85,884,833            28,592,060            84,665,489            26,980,119            
สินทรัพย์อ่ืน
   ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 80,760,917            78,324,647            80,760,917            78,324,647            
   อ่ืน ๆ 13,409,224            6,256,404              13,409,224            6,256,404              
รวมสินทรัพย์ 2,700,103,764       2,426,164,422       2,704,981,142       2,432,612,187       
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ
หน้ีสิน
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 16 864,361,657          786,531,545          864,361,657          786,531,545          
เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 17 346,731,212          137,009,478          346,731,212          137,009,478          
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29,540,236            18,794,352            29,540,236            18,794,352            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18 1,486,503              -                             1,486,503              -                             
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 17,180,397            14,080,989            17,180,397            14,080,989            
หน้ีสินอ่ืน
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,281,189              4,644,925              3,281,189              4,644,925              
   ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี 50,595                   39,935                   50,595                   39,935                   
   อ่ืน ๆ 13,475,935            6,449,194              13,475,935            6,449,194              
รวมหน้ีสิน 1,276,107,724       967,550,418          1,276,107,724       967,550,418          
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น 20
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว  
      หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 600,000,000          600,000,000          600,000,000          600,000,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 79,162,825            79,162,825            79,162,825            79,162,825            
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21 60,000,000            60,000,000            60,000,000            60,000,000            
   ยังไม่จัดสรร 782,250,161          739,516,723          783,996,204          743,339,730          
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (97,416,946)           (20,065,544)           (94,285,611)           (17,440,786)           
รวมส่วนของเจ้ำของ 1,423,996,040       1,458,614,004       1,428,873,418       1,465,061,769       
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 2,700,103,764       2,426,164,422       2,704,981,142       2,432,612,187       

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้
เบ้ียประกันภัยต่อรับ 2,338,704,752     2,339,702,858     2,338,704,752     2,339,702,858     
หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (19,314,751)        (15,593,246)        (19,314,751)        (15,593,246)        
เบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ 2,319,390,001     2,324,109,612     2,319,390,001     2,324,109,612     
หัก: ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมจากปีก่อน (28,181,178)        (42,629,375)        (28,181,178)        (42,629,375)        
เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ 2,291,208,823     2,281,480,237     2,291,208,823     2,281,480,237     
รายได้ค่าบ าเหน็จ 2,425,383            1,667,338            2,425,383            1,667,338            
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 64,643,489          70,517,811          64,643,489          70,517,811          
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (31,234,351)        25,726,163          (34,007,685)        25,726,163          
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (1,367,601)          4,655,899            (1,367,601)          4,655,899            
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 12.3 (177,128)             (825,217)             -                          -                          
รายได้อ่ืน 5,536,238            5,674,198            5,536,238            5,674,198            
รวมรำยได้ 2,331,034,853     2,388,896,429     2,328,438,647     2,389,721,646     
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิมข้ึน 37,257,424          64,657,158          37,257,424          64,657,158          
ส ารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (9,507,891)          9,507,891            (9,507,891)          9,507,891            
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 1,464,063,410     1,423,183,690     1,464,063,410     1,423,183,690     
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อช่วง (3,896,233)          (2,549,195)          (3,896,233)          (2,549,195)          
ค่าบ าเหน็จ 570,478,498        536,058,822        570,478,498        536,058,822        
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 36,471,523          33,877,794          36,471,523          33,877,794          
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 23 92,997,751          92,155,677          92,997,751          92,155,677          
ต้นทุนทางการเงิน 18 115,177               -                          115,177               -                          
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 467,150               -                          467,150               -                          
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,188,446,809     2,156,891,837     2,188,446,809     2,156,891,837     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 142,588,044        232,004,592        139,991,838        232,829,809        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15.2 (21,153,386)        (37,748,950)        (20,634,144)        (38,704,702)        
ก ำไรสุทธิ 121,434,658        194,255,642        119,357,694        194,125,107        

ก ำไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
   ก าไรสุทธิ 0.20 0.32 0.20 0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรสุทธิ 121,434,658        194,255,642        119,357,694        194,125,107        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม (633,222)             (1,652,310)          -                          -                          
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 10.5 (96,056,031)        (5,722,213)          (96,056,031)        (5,722,213)          
บวก: รายได้ภาษีเงินได้ 19,337,851          1,800,632            19,211,206          1,144,443            
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (77,351,402)        (5,573,891)          (76,844,825)        (4,577,770)          
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 19 (880,084)             (1,236,432)          (880,084)             (1,236,432)          
บวก: รายได้ภาษีเงินได้ 176,017               247,286               176,017               247,286               
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (704,067)             (989,146)             (704,067)             (989,146)             
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (78,055,469)        (6,563,037)          (77,548,892)        (5,566,916)          
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 43,379,189          187,692,605        41,808,802          188,558,191        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรสุทธิ 121,434,658        194,255,642        119,357,694        194,125,107        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม (633,222)             (1,652,310)          -                          -                          
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 10.5 (96,056,031)        (5,722,213)          (96,056,031)        (5,722,213)          
บวก: รายได้ภาษีเงินได้ 19,337,851          1,800,632            19,211,206          1,144,443            
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (77,351,402)        (5,573,891)          (76,844,825)        (4,577,770)          
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 19 (880,084)             (1,236,432)          (880,084)             (1,236,432)          
บวก: รายได้ภาษีเงินได้ 176,017               247,286               176,017               247,286               
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (704,067)             (989,146)             (704,067)             (989,146)             
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (78,055,469)        (6,563,037)          (77,548,892)        (5,566,916)          
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 43,379,189          187,692,605        41,808,802          188,558,191        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน
เงินรับจากการประกันภัยต่อ 300,354,869        281,008,864        300,354,869        281,008,864        
ดอกเบ้ียรับ 16,472,278          17,193,277          16,472,278          17,193,277          
เงินปันผลรับ 47,523,354          51,675,957          47,523,354          51,675,957          
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอ่ืน (8,214,216)          25,175,217          (8,214,216)          25,175,217          
รายได้อ่ืน 503,474               661,985               503,474               661,985               
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (36,413,223)        (33,869,674)        (36,413,223)        (33,869,674)        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (81,089,591)        (81,241,251)        (81,089,591)        (81,241,251)        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (48,186,407)        (48,274,011)        (48,186,407)        (48,274,011)        
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                          (63,487,643)        -                          (63,487,643)        
เงินให้กู้ยืม -                          320,884               -                          320,884               
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน 1,836,671,973     -                          1,836,671,973     -                          
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน (1,939,271,308)   -                          (1,939,271,308)   -                          
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 88,351,203          149,163,605        88,351,203          149,163,605        
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ขายอุปกรณ์ -                      420,821               -                      420,821               
ซ้ืออุปกรณ์ (1,076,726) (2,612,020) (1,076,726) (2,612,020)
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,103,598) (281,838) (1,103,598) (281,838)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,180,324)          (2,473,037)          (2,180,324)          (2,473,037)          
กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
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เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (78,792,228)        (168,000,000)      (78,792,228)        (168,000,000)      
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 7,336,799            (21,309,432)        7,336,799            (21,309,432)        
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-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย             
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย  และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่                             
9 ตุลาคม 2556 โดยมีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตาม                
กฎหมายไทย มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯใน
อัตราร้อยละ 10.10 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิตต่อ ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/15 
ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และจัดท าขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท า
และยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
4 เมษายน 2562 
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 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินข้อที่ 5 เร่ือง นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้  

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้
เสีย 

2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีจ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ออกมา
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญาประกันภัย ที่
อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนด  ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว และก าหนดให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญช ีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัยแทน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
ฉบับที่ 9 โดยมีเร่ืองที่ส าคัญดังนี้ 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องค านึงถึง
หลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลก าไรขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับตราสารทุนที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู้เข้าส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

- ก าหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก  
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา  
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นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย 
คิดเป็นจ านวน น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวม และบริษัทฯ
ไม่ได้ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ และบริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา  ซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแทนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และ 
ฉบับที่ 7 

ทั้งนี้ ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- บริษัทฯยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน 
(ยกเว้นตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม ยกเว้นเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีให้จัดประเภทเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ณ วันลงทุน 

- บริษัทฯพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะ เบียนเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งเดิมจัดประเภทเป็น                
เงินลงทุนทั่วไปที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  ตามมาตรฐานการบัญชีเดิม
ที่ยกเลิก 

- บริษัทฯยังคงจัดประเภทและแสดงเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯถือครอง             
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ านวนเงินต้นคงค้างเป็น               
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดและเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับตามล าดับและวัดมูลค่าด้วย                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)156

 

5 

การจัดประเภทและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทและวัดมูลค่า            
ของหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯ
จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาน าหลักการทั่วไป  (General 
Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายจะถูกรับรู้เข้างบก าไรขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดย
พิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก
คืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจน
ต่ ากว่าราคาทุน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากการวัดมูลค่าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีจ านวนสูงกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตตามนโยบายบัญชีเดิมในจ านวนที่ไม่เป็ นสาระส าคัญ              
จึงไม่ปรับผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทรายการใหม่แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 



 

5 
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การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทและวัดมูลค่า            
ของหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯ
จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาน าหลักการทั่วไป  (General 
Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายจะถูกรับรู้เข้างบก าไรขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดย
พิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก
คืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจน
ต่ ากว่าราคาทุน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากการวัดมูลค่าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีจ านวนสูงกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตตามนโยบายบัญชีเดิมในจ านวนที่ไม่เป็ นสาระส าคัญ              
จึงไม่ปรับผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทรายการใหม่แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การน าเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมี
มูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 17                     
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4  

ค. แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่เกี่ยวกับมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. 
ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (01)                      
ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตร
เครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ และกิจการที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี                   
ผลบังคับใช้ส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่                          
31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ เน่ืองจากไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ในปีปัจจุบัน 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                  
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี                   
ผลบังคับใช้ส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่                          
31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ เน่ืองจากไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ในปีปัจจุบัน 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                  
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 
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4.  ผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 ก. และ ข. บริษัทฯได้น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือ
ปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน ส าหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัย ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกมีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ จึงไม่ปรับผลกระทบดังกล่าวกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 บริษัทฯได้เลือกปรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดง
เปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 
แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 และแนว
ปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
 (หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน            

ฉบับที่ 16       
(หมายเหตุ 4.2) 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 739,516,723 - - 739,516,723 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ  (20,065,544) - - (20,065,544) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 และแนว
ปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
 (หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน            

ฉบับที่ 16        
(หมายเหตุ 4.2) 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 743,339,730 - - 743,339,730 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ  (17,440,786) - - (17,440,786) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าตามบัญชีและการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย  เปรียบเทียบกับมูลค่าตามมาตรฐาน         
บัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลค่าตามบัญชีตาม 
ผลกระทบจากการถือปฏบิัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 32 และแนวปฏิบัตทิางการ

บัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบัญชีตาม
แนวปฏิบัต ิ

 มาตรฐานบัญชีเดิม ทางการบัญชีใหม่ 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท การวัดมูลค่า ณ 1 มกราคม 2563 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 72,336,094 - - 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 803,962,688 2,105,720 - 806,068,408 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 1,068,730,334 - - 1,068,730,334 

เงินลงทุนทั่วไป 2,105,720 (2,105,720) - - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 และแนว
ปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
 (หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน            

ฉบับที่ 16        
(หมายเหตุ 4.2) 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 743,339,730 - - 743,339,730 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ  (17,440,786) - - (17,440,786) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าตามบัญชีและการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย  เปรียบเทียบกับมูลค่าตามมาตรฐาน         
บัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลค่าตามบัญชีตาม 
ผลกระทบจากการถือปฏบิัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 32 และแนวปฏิบัตทิางการ

บัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบัญชีตาม
แนวปฏิบัต ิ

 มาตรฐานบัญชีเดิม ทางการบัญชีใหม่ 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท การวัดมูลค่า ณ 1 มกราคม 2563 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 72,336,094 - - 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 803,962,688 2,105,720 - 806,068,408 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 1,068,730,334 - - 1,068,730,334 

เงินลงทุนทั่วไป 2,105,720 (2,105,720) - - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4.2 สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,376,684 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (213,130) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                        

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 2,163,554 
หน้ีสินสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,163,554 
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ร้อยละต่อปี) 6.20 

5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1  กำรรับรู้รำยได้ 

ก. เบี้ยประกันภัยต่อรับ 

เบี้ยประกันภัยต่อรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืน
เบี้ยประกันภัยต่อ โดยเบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบค าขอเอาประกันภัยต่อหรือ
ใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และบริษัทฯได้ยืนยันความคุ้มครองตามเง่ือนไข
ของการรับประกันภัยต่อนั้น  

ข. รำยได้ค่ำบ ำเหน็จ 

รายได้ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตาม
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
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ค. รำยได้จำกกำรลงทุน 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้าน
เครดิตในภายหลัง ที่จะน ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น 

ง.  ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ก.  เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ 

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้
บรษิัทรับประกันภัยต่อแล้ว  

ข. ค่ำสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจาก
การรับประกันภัยต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดง
ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของปี
ปัจจุบันและปีก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตามจ านวน
ที่ได้รับแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกิน
ทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

ค. ค่ำบ ำเหน็จ 

ค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อรับที่รับรู้เป็นรายได้ 
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ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น  

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

จ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่า
สินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

5.3   กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยต่อรับและสัญญาประกันภัยต่อออกโดยการพิจารณาลักษณะของ
สัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่ รับประกันภัย) เกิดผลกระทบใน ทาง
ลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส าคัญหรือไม่นั้นจะ
พิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มี เหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจ านวนเงินตาม
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มี เหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มี
รูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและท าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ท าให้
ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา 

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ 
วันเร่ิมต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไป
จนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท าให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วันเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความ
เสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทฯแบ่งการจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อเป็นระยะยาวและระยะสั้น โดยบริษัทฯจัดประเภทสัญญา
ประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือสัญญาที่มีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทฯไม่
สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ
ตลอดอายุสัญญา เป็นสัญญาประกันภัยระยะยาว และจัดประเภทสัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไข
เช่นเดียวกับสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นสัญญาระยะสั้น  

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)164

 

13 

5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่กิจการถือไว้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายช าระภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน มี
สภาพคล่องสูง ถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการ 
เบิกใช้ 

5.5 สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ส่วนที่
เป็นส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)  

ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของ
ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและส ารองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การค านวณส ารองประกันภัย 

บริษัทฯจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมีหลักฐานปรากฎชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
การรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเร่ิมแรกและท าให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับช าระเงินและบริษัทฯ
สามารถวัดมูลค่าของจ านวนเงินดังกล่าวนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

5.6 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

(2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะ
รับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน 

ก.  ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วย เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างรับจากการ
ประกันภัยต่อ  
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5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
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การรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเร่ิมแรกและท าให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับช าระเงินและบริษัทฯ
สามารถวัดมูลค่าของจ านวนเงินดังกล่าวนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

5.6 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

(2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะ
รับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน 

ก.  ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วย เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างรับจากการ
ประกันภัยต่อ  

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยค้างรับ ค่าบ าเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทน
ค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆจากบริษัทประกันภัยต่อ และหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

ข. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับ              
การประกันภัยต่ออ่ืนซึ่งประกอบด้วย รายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นส ารองค่า
สินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ 

5.7  เครื่องมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในงบก าไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้น
ออกไป  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ า
กว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี้ยรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี))  

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณตาม
หลักเกณฑ์การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทั่วไป 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกินหรือส่วนต่ า
กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี
การโอนเปลี่ยน 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
งบก าไรขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึกรายการซื้อ
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ช าระราคา (Settlement date) 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ถ้ามี) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน   

กำรด้อยค่ำของตรำสำรหนี้ 

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ าหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ไม่รวมหน่วย
ลงทุน) โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาน า
หลักการทั่วไป  (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ 
และก าหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการค านวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่
แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกหนี้ อ่ืนหรือสินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาที่ ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ ซึ่งบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแทน 



 

15 
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บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึกรายการซื้อ
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ช าระราคา (Settlement date) 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ถ้ามี) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน   

กำรด้อยค่ำของตรำสำรหนี้ 

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ าหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ไม่รวมหน่วย
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
จะถูกรับรู้เข้างบก าไรขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนน้ันอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมี
สาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต่ ากว่าราคาทุน 

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ และจัด
ประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัด
จ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่าย
ค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ าหน่าย
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอน
หรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   

บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็น
หนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหน้ีสิน
ที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่าง
ของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบก าไรขาดทุน  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน ามาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหนี้สินพร้อมกัน 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.8  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกคร้ังแรกใน
ราคาทุนที่ซื้อมาและในภายหลังจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม
ตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

5.9  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)  

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน - 5 ปี 
คอมพิวเตอร์ - 3 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ไม่มีการตัด
จ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่ งมีอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 10 ปี  

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
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รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบก าไรขาดทุนทันที 
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5.12 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ส ารอง               
ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและส ารองเบี้ยประกันภัย 

ก. ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 
กับส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมหากมูลค่าส ารองประกันภัย
แบบเบี้ยประกันภัยรวมสูงกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  

(1) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย - วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อค านวณจากเบี้ย
ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการรับประกันภัยต่อที่ได้โอนความ
เสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์ 

(2) ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นส ารองประกันชีวิตที่ค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัยตามประกาศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการเกี่ยวข้องกับ อัตราการ
ขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร อัตรามรณะและอัตราเจ็บป่วย 
อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น 

ข. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตาม
จ านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

ส ารองค่าสินไหมทดแทนค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค านวณจากประมาณการที่ดี
ที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯได้รับรายงานแล้ว
และยังไม่ได้รับรายงาน และรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ผลต่างของประมาณการ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ค านวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือส่วนของ
ประมาณการส ารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ (Incurred but not 
reported: IBNR) 
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ค. ส ำรองเบี้ยประกันภัย 

ส ารองเบี้ยประกันภัยเป็นส ารองส าหรับสัญญาประกันต่อรับประเภทระยะสั้น โดยทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่ าของส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส ารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิจากค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี  และจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติม           
หากมูลค่าของส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิ
จากค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี ทั้งนี้ ส ารองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

(1) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย - วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อค านวณจากเบี้ย
ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการรับประกันภัยต่อที่ได้โอนความ
เสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์ 

(2) ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจ านวนเงินที่บริษัทฯจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค านวณโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 

5.13 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

ก. โครงกำรสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 
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ข. โครงกำรผลประโยชน์  

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง     
บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์  

บริษัทฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์จะ
รับรู้ทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกไปยังก าไรสะสมโดยตรง 

5.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

5.15 สัญญำเช่ำ 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

 บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้
งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  
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ก. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย
จ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินที่
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจ
ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.11  
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน 

ข. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผัน
แปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระนั้นได้เกิดขึ้น  

 บริษัทฯค านวณมูลค่าปัจจุบันโดยการคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 
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ค. สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ 

 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯใน
ฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุระยะเวลาที่น้อยกว่าระหว่างอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ
ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อน
หมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การ
ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

5.16 เงินตรำต่ำงประเทศ 

  บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน    

  ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 

5.17 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ก. ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษี เงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ รัฐ             
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ค. สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ 

 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯใน
ฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุระยะเวลาที่น้อยกว่าระหว่างอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ
ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อน
หมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การ
ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

5.16 เงินตรำต่ำงประเทศ 

  บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน    

  ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 

5.17 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ก. ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษี เงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ รัฐ             
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ข. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีนั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

5.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

5.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่
จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมลูเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

6.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  เป็นต้น 

6.2 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

 ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากบริษัทประกันภัยต่อแต่ละราย โดยค านึงถึงเงื่อนไขของ
สัญญาประกันภัยต่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับจ านวนเงินทั้งหมดตาม
เงื่อนไขของสัญญา 
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
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6.3 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนและหน่วยลงทุน 

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายที่วัดมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุน
นั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนจนต่ ากว่าราคาทุน ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

6.4 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมิน
การเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจ าลอง ความน่าจะเป็นของการได้รับช าระหน้ี รวมถึง
การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ าลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณ
การและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต 

6.5 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผล
ผูกพันซึ่งได้เข้าท าในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันส าหรับสินทรัพย์ที่ คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจาก
ราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น  ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ บริษัทฯใช้แบบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในอนาคตและไม่
รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่ส าคัญซึ่งจะท าให้
สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจ าลอง
ดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโดที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ 
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6.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนืต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

6.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือก
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

6.8 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.9 ส ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติ
ปัจจุบันหรือข้อสมมติที่ก าหนดตั้งแต่วันเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น 
โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและ
บริหารงาน อัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็น
ต้น ทั้งนี้การใช้ข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนส ารองประกันชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงส ารอง
ประกันชีวิตอาจมีขึ้นในอนาคต 
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6.8 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.9 ส ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติ
ปัจจุบันหรือข้อสมมติที่ก าหนดตั้งแต่วันเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น 
โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและ
บริหารงาน อัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็น
ต้น ทั้งนี้การใช้ข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนส ารองประกันชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงส ารอง
ประกันชีวิตอาจมีขึ้นในอนาคต 
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6.10 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทน  โดยแยกพิจารณา                   
สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริงได้ 

6.11 ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ีไม่สิ้นสุด 

ส ารองประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินส ารองดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้ างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น 

6.12 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6.13 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่           
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 
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6.14 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินสด 4,151 4,052 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 18,923,100 8,788,149 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเม่ือสิ้นก าหนดระยะเวลา 22,000,000 - 
เงินฝากสถาบันการเงินอื่น 249,467 25,005,866 
รวม 41,176,718 33,798,067 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (41,852) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 41,134,866 33,798,067 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า และเงินฝากสถาบันการเงินอ่ืนมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างอัตราร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี และร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี ตามล าดับ 
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8. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
   ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 2,821,732 2,656,014 
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 551,266 6,323 
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  3,372,998 2,662,337 

9. ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 98,623,966 92,399,180 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  335,272,237 122,197,319 
รวมลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 433,896,203 214,596,499 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจ าแนกอายุตามเงิน
ต้นที่ค้างรับแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 331,358,377 121,845,713 
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา  12  เดือน     3,913,860 272,060 
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี - 79,546 
รวมเงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 335,272,237 122,197,319 
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

10.1 จ ำแนกตำมประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสีว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน     

หุ้นทุน - - 75,613,249 72,336,094 
หน่วยลงทุน  79,065,508 79,068,935 - - 
รวม 79,065,508 79,068,935 75,613,249 72,336,094 
บวก (หัก): ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3,427 - (3,277,155) - 
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผา่น        
ก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ 79,068,935 79,068,935 72,336,094 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขำยท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

หุ้นทุน 364,432,796 339,382,892 200,215,348 203,031,302 
หน่วยลงทุน  659,959,564 543,592,469 625,548,322 600,931,386 
รวม 1,024,392,360 882,975,361 825,763,670 803,962,688 
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง (117,857,013) - (21,800,982) - 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า  (23,559,986) - - - 
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 882,975,361 882,975,361 803,962,688 803,962,688 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดท่ีวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 475,658,375 486,337,634 709,081,922 715,993,870 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 287,544,302 291,939,521 214,648,412 218,791,589 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 200,000,000 200,000,000 145,000,000 145,000,000 

รวม 963,202,677 978,277,155 1,068,730,334 1,079,785,459 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (425,299) - - - 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย - สุทธ ิ 962,777,378 978,277,155 1,068,730,334 1,079,785,459 

เงินลงทุนท่ัวไป     
หุ้นทุน  - - 2,105,720 2,272,072 
รวมเงินลงทุนทั่วไป - - 2,105,720 2,272,072 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 1,924,821,674 1,940,321,451 1,947,134,836 1,958,356,313 
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

10.1 จ ำแนกตำมประเภทเงินลงทุน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสีว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน     

หุ้นทุน - - 75,613,249 72,336,094 
หน่วยลงทุน  79,065,508 79,068,935 - - 
รวม 79,065,508 79,068,935 75,613,249 72,336,094 
บวก (หัก): ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3,427 - (3,277,155) - 
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผา่น        
ก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ 79,068,935 79,068,935 72,336,094 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขำยท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

หุ้นทุน 364,432,796 339,382,892 200,215,348 203,031,302 
หน่วยลงทุน  659,959,564 543,592,469 625,548,322 600,931,386 
รวม 1,024,392,360 882,975,361 825,763,670 803,962,688 
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง (117,857,013) - (21,800,982) - 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า  (23,559,986) - - - 
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 882,975,361 882,975,361 803,962,688 803,962,688 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดท่ีวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 475,658,375 486,337,634 709,081,922 715,993,870 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 287,544,302 291,939,521 214,648,412 218,791,589 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 200,000,000 200,000,000 145,000,000 145,000,000 

รวม 963,202,677 978,277,155 1,068,730,334 1,079,785,459 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (425,299) - - - 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย - สุทธ ิ 962,777,378 978,277,155 1,068,730,334 1,079,785,459 

เงินลงทุนท่ัวไป     
หุ้นทุน  - - 2,105,720 2,272,072 
รวมเงินลงทุนทั่วไป - - 2,105,720 2,272,072 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 1,924,821,674 1,940,321,451 1,947,134,836 1,958,356,313 
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10.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 
 

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น 
มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 
เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วย

รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
 

  
ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 963,202,677 (425,299) 962,777,378 
รวม 963,202,677 (425,299) 962,777,378 

10.3 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีระยะเวลาคงเหลือดังน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 ครบก าหนด  ครบก าหนด  
 ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม 
เงินลงทุนท่ีจะถอืจนครบก ำหนดท่ี

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย         

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 228,024,125 119,931,071 127,703,179 475,658,375 445,675,238 132,717,416 130,689,268 709,081,922 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 65,371,694 144,368,061 77,804,547 287,544,302 30,000,000 133,000,000 51,648,412 214,648,412 
เงินฝากสถาบันการเงินที่                 

ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 200,000,000 - - 200,000,000 145,000,000 - - 145,000,000 
รวม 493,395,819 264,299,132 205,507,726 963,202,677 620,675,238 265,717,416 182,337,680 1,068,730,334 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (268,982) (91,190) (65,127) (425,299) - - - - 
รวมเงินลงทุนที่จะถือจน                          

ครบก าหนดที่วัดมูลค่าด้วย              
ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สทุธิ 493,126,837 264,207,942 205,442,599 962,777,378 620,675,238 265,717,416 182,337,680 1,068,730,334 

 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)184

 

33 

10.4 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้

จากการที่บริษัทฯพิจารณาเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัยในการจัดท างบการเงิน ท าให้บริษัทฯไม่ต้องค านึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม หากได้มีการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินตราสารหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จะมีผลกระทบ ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2563 
 กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา         

จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่
ก าหนดไว้ไม่เป็นการรบัช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยจากจ านวนเงินตน้                         
คงค้างเท่านัน้ 

กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา             
จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่
ก าหนดไว้เปน็การรับช าระเงนิตน้         
และดอกเบี้ยจากจ านวนเงินตน้            

คงค้างเท่านัน้ 
 

มูลค่ายุติธรรม            

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ในมูลค่ายุติธรรม 

ระหว่างป ี มูลค่ายุติธรรม            

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ในมูลค่ายุติธรรม 

ระหว่างป ี
เงินลงทุนเพื่อค้ำที่วัดมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน  
 ก ำไรหรือขำดทุน     
หน่วยลงทนุ 79,068,935 3,427 - - 
เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
หน่วยลงทนุ 280,114,859 (17,921,504)(1) - - 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดทีว่ัดมูลค่ำ 
 ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหนำ่ย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 486,337,634 3,767,311 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 291,939,521 252,042 
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบก าหนดเกินกว่า  
 3 เดือน - - 200,000,000 - 
รวม 359,183,794 (17,918,077) 978,277,155 4,019,353 
(1) บริษัทฯได้มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 19 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีแล้ว 
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10.4 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้

จากการที่บริษัทฯพิจารณาเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัยในการจัดท างบการเงิน ท าให้บริษัทฯไม่ต้องค านึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม หากได้มีการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินตราสารหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จะมีผลกระทบ ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2563 
 กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา         

จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่
ก าหนดไว้ไม่เป็นการรบัช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยจากจ านวนเงินตน้                         
คงค้างเท่านัน้ 

กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา             
จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่
ก าหนดไว้เปน็การรับช าระเงนิตน้         
และดอกเบี้ยจากจ านวนเงินตน้            

คงค้างเท่านัน้ 
 

มูลค่ายุติธรรม            

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ในมูลค่ายุติธรรม 

ระหว่างป ี มูลค่ายุติธรรม            

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ในมูลค่ายุติธรรม 

ระหว่างป ี
เงินลงทุนเพื่อค้ำที่วัดมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน  
 ก ำไรหรือขำดทุน     
หน่วยลงทนุ 79,068,935 3,427 - - 
เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
หน่วยลงทนุ 280,114,859 (17,921,504)(1) - - 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดทีว่ัดมูลค่ำ 
 ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหนำ่ย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 486,337,634 3,767,311 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 291,939,521 252,042 
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบก าหนดเกินกว่า  
 3 เดือน - - 200,000,000 - 
รวม 359,183,794 (17,918,077) 978,277,155 4,019,353 
(1) บริษัทฯได้มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 19 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีแล้ว 
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10.5 ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 
(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
2563 2562 

   
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ ณ วันต้นปี (17,440,786) (12,863,016) 

ตีมูลค่าเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (127,002,516) 19,707,595 
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
ของบริษัทฯ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.00 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ MLR-3 ต่อปี อัตรา MLR 
อ้างอิงตามที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้กู้ยืม ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมทั้งหมดจัดอยู่ใน
ประเภทยังไม่ถึงก าหนดช าระและไม่มียอดดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ าแนกตามการ
วิเคราะห์ล าดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

   
ช้ันที ่1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 633,103 1,029,648 
รวมเงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยค้างรบั 633,103 1,029,648 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนทีถ่ือโดยบริษัทฯ  

   
31 ธันวาคม                 

2563 
31 ธันวาคม                 

2562 
31 ธนัวาคม                 

2563 
31 ธันวาคม                 

2562 
   (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (รอ้ยละ) 

       
TKI Life Insurance Company 

Limited  
รับประกันชีวิต ลาว 66,118 66,118 32.50 32.50 
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(หน่วย: พันบาท) 
 

ชื่อบริษัท 
งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ           
 มูลค่าเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ราคาทุน  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน  

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ       

 31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

         
TKI Life Insurance 

Company Limited 
12,814 13,625 21,684 21,684 (2,773) - 18,911 21,684 

12.2 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

สรปุรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 TKI Life Insurance Company Limited 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
สินทรัพย์รวม 43,725 44,067 
หน้ีสินรวม (4,297) (2,145) 
สินทรัพย์สุทธิ 39,428 41,922 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                       32.50                       32.50 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทร่วม 12,814 13,625 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
(หน่วย: พันบาท) 

 TKI Life Insurance Company Limited 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
รวมรายได้ 9,238 7,345 
   
ขาดทุนส าหรับป ี (497) (2,227) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (497) (2,227) 
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12.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้ 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                     

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                            
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
       
TKI Life Insurance 

Company Limitd (177) (825) - - - - 
 (177) (825) - - - - 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บ ริษัทฯ  บันทึก เงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิธี ส่ วนได้ เสี ย                     
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับงบการเงินส าหรับปี 2562 ของ TKI Life Insurance Company Limited 
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน
ของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูลทางการเงิน
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึก
ส่วนได้เสียส าหรับปีดังกล่าว 



 

37 

12.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้ 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                     

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                            
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
       
TKI Life Insurance 

Company Limitd (177) (825) - - - - 
 (177) (825) - - - - 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บ ริษัทฯ  บันทึก เงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิธี ส่ วนได้ เสี ย                     
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับงบการเงินส าหรับปี 2562 ของ TKI Life Insurance Company Limited 
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน
ของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูลทางการเงิน
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึก
ส่วนได้เสียส าหรับปีดังกล่าว 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 189



 

38 

13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เคร่ืองตกแต่ง     
   และเคร่ืองใช้  สินทรัพย์ งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านักงาน คอมพวิเตอร์ สิทธิการใช้ ก่อสร้าง รวม 

รำคำทุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 17,640,000 36,549,785 5,941,534 3,142,553 - 8,362,681 71,636,553 
ซ้ือเพิ่ม - 986,842 1,036,829 588,350 - - 2,612,021 
โอนเข้า (ออก) - 6,668,687 1,693,994 - - (8,362,681) - 
ตัดจ าหน่าย - - (337,237) (125,083) - - (462,320) 
ปรับปรุง - - - (50,574) - - (50,574) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 17,640,000 44,205,314 8,335,120 3,555,246 - - 73,735,680 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
มาถือปฏิบัติคร้ังแรก - - - - 2,163,554 - 2,163,554 

ซ้ือเพิ่ม - - 184,656 892,070 - - 1,076,726 
ตัดจ าหน่าย - - (7,679) (309,291) - - (316,970) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,640,000 44,205,314 8,512,097 4,138,025 2,163,554 - 76,658,990 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 12,694,932 2,163,139 1,566,409 - - 16,424,480 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,096,980 1,381,103 1,004,154 - - 4,482,237 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ี

ตัดจ าหน่าย - - (324,467) (120,766) 
- - 

(445,233) 
ปรับปรุง - - - (34,177)  - - (34,177) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 14,791,912 3,219,775 2,415,620 - - 20,427,307 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,210,266 1,518,098 1,029,650 721,184 - 5,479,198 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ี

ตัดจ าหน่าย - - (7,679) (309,291) - - (316,970) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 17,002,178 4,730,194 3,135,979 721,184 - 25,589,535 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 17,640,000 29,413,402 5,115,345 1,139,626 - - 53,308,373 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,640,000 27,203,136 3,781,903 1,002,046 1,442,370 - 51,069,455 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี        
2562       4,482,237 
2563       5,479,198 

 บริษัทฯท าสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 2.9 ล้านบาท และ 1.3 
ล้านบาท ตามล าดับ 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา รวม 

รำคำทนุ    
ณ วันที ่1 มกราคม 2562 44,411,240 - 44,411,240 
ซื้อเพิ่ม 281,838 - 281,838 
ปรับปรุง (19,757) - (19,757) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 44,673,321 - 44,673,321 
ซื้อเพิ่ม 467,889 8,351,300 8,819,189 
โอนเข้า (โอนออก) 738,300 (738,300) - 
ปรับปรุง (28,761) - (28,761) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 45,850,749 7,613,000 53,463,749 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 6,576,280 - 6,576,280 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 4,451,228 - 4,451,228 
ปรับปรุง (4,006) - (4,006) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 11,023,502 - 11,023,502 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 4,520,819 - 4,520,819 
ปรบัปรุง (597) - (597) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 15,543,724 - 15,543,724 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 33,649,819 - 33,649,819 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 30,307,025 7,613,000 37,920,025 
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15. สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 

15.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

    
งบการเงินท่ีแสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินท่ีแสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี               

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                

 31 ธันวาคม             31 ธันวาคม             31 ธันวาคม          31 ธันวาคม          
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้

รอตัดบัญชีเกิดจาก:         
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 5,796 1,558 5,796 1,558 4,238 (2,783) 4,238 (2,783) 
หน้ีสินค่าบ าเหน็จจากการรับ

ประกันภัยต่อ 61,076 30,872 61,076 30,872 30,204 (3,251) 30,204 (3,251) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงาน 3,436 2,816 3,436 2,816 620 642 620 642 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัด

มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 23,571 4,360 23,571 4,360 19,211 1,144 19,211 1,144 
ค่าบ าเหน็จรอตัดบัญชีสุทธิ (16,142) (15,657) (16,142) (15,657) (485) (1,502) (485) (1,502) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 4,805 - 5,360 - 4,805 - 5,360 - 
อื่นๆ 3,343 4,643 1,568 3,031 (1,300) 3,545 (1,463) 1,933 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 85,885 28,592 84,665 26,980     
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     57,293 (2,205) 57,685 (3,817) 
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รบัรู:้         

- ในงบก าไรขาดทุน     37,780 (4,252) 38,299 (5,208) 
- ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     19,513 2,047 19,386 1,391 

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     57,293 (2,205) 57,685 (3,817) 
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15.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       

31 ธันวาคม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่                         

31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลส าหรบัปี (58,983) (33,537) (58,983) (33,537) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 37,780 (4,252) 38,299 (5,208) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (21,153) (37,749) (20,634) (38,705) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       

31 ธันวาคม 
ส าหรับปีส้ินสดุวนัที่                         

31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได ้ 142,588 232,005 139,992 232,830 
อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช ้ (28,517) (46,401) (27,998) (46,566) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
 รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 7,156 8,275 7,156 8,275 
 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (28) (848) (28) (848) 
 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธหิักได้เพิ่มขึน้ 267 466 267 466 
 อื่น ๆ (81) 719 (81) (72) 
รวม 7,314 8,612 7,314 7,821 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (21,153) (37,749) (20,634) (38,705) 



 

41 

15.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       

31 ธันวาคม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่                         

31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลส าหรบัปี (58,983) (33,537) (58,983) (33,537) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 37,780 (4,252) 38,299 (5,208) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (21,153) (37,749) (20,634) (38,705) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       

31 ธันวาคม 
ส าหรับปีส้ินสดุวนัที่                         

31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได ้ 142,588 232,005 139,992 232,830 
อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช ้ (28,517) (46,401) (27,998) (46,566) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
 รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 7,156 8,275 7,156 8,275 
 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (28) (848) (28) (848) 
 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธหิักได้เพิ่มขึน้ 267 466 267 466 
 อื่น ๆ (81) 719 (81) (72) 
รวม 7,314 8,612 7,314 7,821 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (21,153) (37,749) (20,634) (38,705) 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 193



 

42 

16. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 
(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 
หนี้สินจากสัญญา

ประกันภัย 
หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 508,604,795 (2,821,732) 505,783,063 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้และได้รับรายงานแล้ว 355,513 - 355,513 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 28,623,439 - 28,623,439 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย    
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 326,777,910 (551,266) 326,226,644 
รวม 864,361,657 (3,372,998) 860,988,659 

 
(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสยี 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 

 
หนี้สินจากสัญญา

ประกันภัย 
หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 471,181,653 (2,656,014) 468,525,639 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้และได้รับรายงานแล้ว 347,636 - 347,636 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 7,442,576 - 7,442,576 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย    
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 298,051,789 (6,323) 298,045,466 
   ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุด 9,507,891 - 9,507,891 
รวม 786,531,545 (2,662,337) 783,869,208 
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16.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 
(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 471,181,653 406,751,589 
ส ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ 88,105,473 120,753,086 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย
ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและอื่นๆ (53,544,670) (61,865,391) 

การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากข้อสมมตใินการค านวณส ารอง
ประกันภัย และการเปล่ียนแปลงอื่น 2,862,339 5,542,369 

ยอดคงเหลือปลายป ี 508,604,795 471,181,653 

16.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 7,790,212 21,702,409 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน 1,000,126,809 1,003,236,892 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                        47,381,672 1,784,243 
การเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการค านวณส ารอง                         
ค่าสินไหมทดแทน (26,200,782) (15,700,440) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (1,000,118,959) (1,003,232,892) 
ยอดคงเหลือปลายป ี 28,978,952 7,790,212 
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16.4 ข้อสมมติท่ีส ำคัญ 

ข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแบบวิธีเบี้ย
ประกันภัยรวมเพื่อทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินดังกล่าว ได้แก่  

ก. อัตรำมรณะ 

 บริษัทฯใช้ตารางมรณะไทยเป็นพื้นฐานและปรับด้วยค่าสัมประสิทธิที่ค านวณจากประสบการณ์ของ
บริษัทฯ 

ข. อัตรำกำรขำดอำยุ  

 บริษัทฯก าหนดข้อสมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นจริงใน
อดีตของบริษัทฯ 

ค. อัตรำคิดลด 

 บริษัทฯใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด (Zero coupon 
government bond yield curve) เป็นพื้นฐานและปรับด้วยส่วนต่างผลตอบแทนของตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล (Credit spread) ของหุ้นกู้อันดับเครดิต A ที่มีอายุคงเหลือ              
10 ปี เพื่อเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง (Illiquidity risk premium) 

ขอ้สมมติที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ได้แก่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ ซึ่งค านวณจากการหาร
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ด้วยประมาณการเบี้ยประกันภัยรับสัมบูรณ์ 

16.5  ส ำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 298,051,789 255,423,506 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับปี 1,401,278,229 1,312,036,745 
เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี (1,372,552,108) (1,269,408,462) 
ยอดคงเหลือปลายป ี 326,777,910 298,051,789 
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16.6  ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 9,507,891 - 
ตั้งเพิ่มระหว่างป ี - 9,507,891 
หมดสิ้นไประหว่างป ี (9,507,891) - 
ยอดคงเหลือปลายป ี - 9,507,891 

17. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินค้างจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 346,731,212 137,009,478 
รวมเจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 346,731,212 137,009,478 

18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

รายการกระทบยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยานพาหนะ 
  
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,163,554 
บวก: ต้นทุนทางการเงินระหว่างปี 115,177 
หัก: ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี (792,228) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,486,503 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 หนี้สินตาม 

สัญญาเช่า 
ต้นทุนทางการเงิน 

รอตัดบัญชี 
หนี้สินตาม 

สัญญาเชา่ - สุทธ ิ
    
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 792,228 71,963 720,265 
ครบก าหนดช าระเกิน 1 ปี 792,228 25,990 766,238 
รวม 1,584,456 97,953 1,486,503 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่              
31 ธันวาคม 2563 

  
คา่เสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 721,184 
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 115,177 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ า 150,228 
รวม 986,589 
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19.  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็น
ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี 14,080,989 10,871,877 
ส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน:   
ต้นทนุบริการในปัจจุบัน  1,988,441 1,249,432 
ต้นทุนดอกเบี้ย 230,883 233,209 
ต้นทุนบริการในอดีต - 2,069,239 

รวมส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 2,219,324 3,551,880 
ส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทีเ่กิดจาก   

- การเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (37,611) - 
- การเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  58,350 1,148,878 
- การปรับปรุงจากประสบการณ ์ 859,345 87,554 

รวมส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 880,084 1,236,432 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี - (1,579,200) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 17,180,397 14,080,989 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯคาดว่าจะไม่มีผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปีข้างหน้า               
(31 ธันวาคม 2562: บริษัทฯคาดว่ามีผลประโยชน์พนักงานจ านวน 0.8 ล้านบาท ที่ต้องจ่ายใน 1 ปีข้างหนา้) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานของ
บริษัทฯอยู่ที่ประมาณ 12 ปี 
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ข้อสมมตทิี่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี ้ 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
อัตราคิดลด 1.5 1.7 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.5 6.5 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน  0.0 - 20.7 0.0 - 22.5 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมตทิี่ส าคัญต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 

ข้อสมมติเพิ่มขึน้ 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนกังานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ข้อสมมติลดลง 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนักงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ร้อยละต่อป ี บาท ร้อยละต่อป ี บาท 
     
อัตราคิดลด 1.0 (1,438,911) 1.0 1,667,605 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน 1.0 1,804,910 1.0 (1,585,523) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 10.0(1) (1,151,015) 10.0(1) 1,322,776 
(1) ร้อยละ 10 ของข้อสมมตอิัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
 

ข้อสมมติเพิ่มขึน้ 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนักงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ข้อสมมติลดลง 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนักงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ร้อยละต่อป ี บาท ร้อยละต่อป ี บาท 
     
อัตราคิดลด 1.0 (1,178,774) 1.0 1,381,855 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน 1.0 1,492,685 1.0 (1,298,706) 
อัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน 10.0(1) (967,443) 10.0(1) 1,112,183 
(1) ร้อยละ 10 ของข้อสมมติอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 
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เมื่อวันที่  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนแล้ว 

20.  ทุนเรือนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีจ านวนทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจ านวนหุ้น 
600 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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22. ข้อมูลตำมส่วนงำน  

22.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
บริษัทฯคือ ผู้อ านวยการใหญ่ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา การแยกส่วนงานดังกล่าวแตกต่างกันด้วยรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่พัฒนาตามรูปแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในตลาดกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีการ
พัฒนากรมธรรม์ประเภทในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยบริษัทฯสามารถให้บริการ
ต่อเน่ืองได้ 

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน
การวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน  อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน                 
บริษัทฯพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เดียวกับงบการเงินซึ่งไม่ได้พิจารณาและปันส่วนแยกตามส่วนงาน 

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตประเภท
ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย    
เบี้ยประกนัภัยต่อรับ 1,206,412,059 1,132,292,693 2,338,704,752 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (18,277,733) (1,037,018) (19,314,751) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 1,188,134,326 1,131,255,675 2,319,390,001 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้ 

(เพิ่ม) ลดจากปีก่อน 14,657,714 (42,838,892) (28,181,178) 
เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 1,202,792,040 1,088,416,783 2,291,208,823 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่ม (ลด) (18,873,919) 56,131,343 37,257,424 

ส ารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสดุลดลง (5,097,739) (4,410,152) (9,507,891) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                          
ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 756,386,126 703,781,051 1,460,167,177 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 343,661,207 224,391,908 568,053,115 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 18,813,698 17,657,825 36,471,523 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกันภัย 1,094,889,373 997,551,975 2,092,441,348 
ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 107,902,667 90,864,808 198,767,475 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (93,112,928) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (467,150) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   105,187,397 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (177,128) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   32,041,537 
รายได้อื่น   5,536,238 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   142,588,044 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (21,153,386) 
ก ำไรสุทธ ิ   121,434,658 
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เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 1,188,134,326 1,131,255,675 2,319,390,001 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้ 

(เพิ่ม) ลดจากปีก่อน 14,657,714 (42,838,892) (28,181,178) 
เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 1,202,792,040 1,088,416,783 2,291,208,823 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่ม (ลด) (18,873,919) 56,131,343 37,257,424 

ส ารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสดุลดลง (5,097,739) (4,410,152) (9,507,891) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                          
ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 756,386,126 703,781,051 1,460,167,177 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 343,661,207 224,391,908 568,053,115 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 18,813,698 17,657,825 36,471,523 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกันภยั 1,094,889,373 997,551,975 2,092,441,348 
ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 107,902,667 90,864,808 198,767,475 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (93,112,928) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (467,150) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   105,187,397 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (177,128) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   32,041,537 
รายได้อื่น   5,536,238 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   142,588,044 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (21,153,386) 
ก ำไรสุทธ ิ   121,434,658 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยตอ่รบั 1,261,692,996 1,078,009,862 2,339,702,858 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (14,580,307) (1,012,939) (15,593,246) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 1,247,112,689 1,076,996,923 2,324,109,612 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอืเปน็รายได้
(เพิม่) ลดจากปีก่อน 14,384,664 (57,014,039) (42,629,375) 

เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยได้สุทธิ 1,261,497,353 1,019,982,884 2,281,480,237 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว          
เพิ่ม (ลด)  (7,662,622) 72,319,780 64,657,158 

ส ารองความเสีย่งภัยที่ยังไม่ส้ินสุดเพิ่มขึ้น 5,097,739 4,410,152 9,507,891 
ผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                    
ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 768,945,532 651,688,963 1,420,634,495 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 335,400,529 198,990,955 534,391,484 
คา่ใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 18,268,719 15,609,075 33,877,794 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัตอ่ 1,120,049,897 943,018,925 2,063,068,822 
ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 141,447,456 76,963,959 218,411,415 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (92,155,677) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   126,255,738 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (825,217) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทนุสุทธิ   100,899,873 
รายได้อื่น   5,674,198 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   232,004,592 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (37,748,950) 
ก ำไรสุทธ ิ   194,255,642 
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22.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

22.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยต่อรับจากบริษัท
ประกันชีวิตต่อรายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยต่อรับ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
รายได้เบี้ยประกันภัยตอ่รับ 1,479 1,238 

23. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 48,410,581 49,526,630 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 20,310,075 19,487,692 
ค่าภาษีอากร 34,319 162,668 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 24,242,776 22,978,687 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 92,997,751 92,155,677 

 



 

55 

22.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

22.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยต่อรับจากบริษัท
ประกันชีวิตต่อรายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยต่อรับ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
รายได้เบี้ยประกันภัยตอ่รับ 1,479 1,238 

23. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 48,410,581 49,526,630 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 20,310,075 19,487,692 
ค่าภาษีอากร 34,319 162,668 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 24,242,776 22,978,687 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 92,997,751 92,155,677 

 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 207



 

56 

24. ค่ำใช้จำ่ยตำมลักษณะ 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น 37,257,424 64,657,158 
ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (9,507,891) 9,507,891 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                             

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,458,798,788 1,418,620,263 
ค่าบ าเหน็จ 570,478,498 536,058,822 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 5,569,622 5,261,943 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 79,065,913 78,581,025 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 21,925,033 21,063,381 
ค่าใช้จ่ายอื่น 24,859,422 23,141,354 
รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 2,188,446,809 2,156,891,837 

25. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของ
เงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงศรี จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.3 ล้านบาท 
และ 3.9 ล้านบาท ตามล าดับ 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธดิ้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี 
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27. เงินปนัผลจ่ำย 

 บรษิัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้ 

 อนุมัติโดย รวมเงินปนัผล 
เงินปนัผล             
ต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั   
   สุทธสิ าหรับปี 2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 78.0 0.13 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2563 78.0 0.13 
เงินปันผลประจ าปีจากก าไร ที่ประชุมสามัญประจ าปผีู้ถือหุ้น   
   สุทธิส าหรับปี 2561  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 90.0 0.15 
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   
   ส าหรับป ี2562  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 78.0 0.13 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562 168.0 0.28 
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28. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

28.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ    
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
TKI Life Insurance Company Limited นับเป็น “บริษัทร่วม” โดยบริษัทฯถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่าวในอตัราร้อยละ 32.50  
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมกีรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 
บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บรษิัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกนั(1) 
บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
(1) ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่กรรมการร่วมกันลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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28.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทร่วมและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกตธิรุกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                            

31 ธันวาคม  
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รำยกำรธุรกิจกบับรษิัทร่วม    
รายได ้    
รายได้จากการให้บริการ(1) 5,303 5,301 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั    
รายได ้    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 557,656 512,959 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
รายได้ค่าบ าเหน็จ 541 752 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรบัคืน 926 932 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยตอ่ 
ค่าใช้จ่าย    
เบี้ยประกันภัยต่อช่วง 2,240 2,689 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทน 324,495 319,516 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบ าเหน็จ 155,854 139,375 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบริการจ่าย(2) 7,888 7,749 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
ส่วนของเจ้าของ    
เงินปนัผลจ่าย 9,568 20,782 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1)  แสดงรวมอยูใ่น “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุน 
(2)  แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุน 



 

59 

28.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทร่วมและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกตธิรุกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                            

31 ธันวาคม  
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รำยกำรธุรกิจกบับรษิัทร่วม    
รายได ้    
รายได้จากการให้บริการ(1) 5,303 5,301 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั    
รายได ้    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 557,656 512,959 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
รายได้ค่าบ าเหน็จ 541 752 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรบัคืน 926 932 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยตอ่ 
ค่าใช้จ่าย    
เบี้ยประกันภัยต่อช่วง 2,240 2,689 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทน 324,495 319,516 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบ าเหน็จ 155,854 139,375 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบริการจ่าย(2) 7,888 7,749 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
ส่วนของเจ้าของ    
เงินปนัผลจ่าย 9,568 20,782 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1)  แสดงรวมอยูใ่น “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุน 
(2)  แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุน 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 211



 

60 

28.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน               
สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทร่วม   
ลูกหน้ีอื่น(1) 7,122 5,025 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ(2) - 814 
เงินค้างรับจากการประกนัภัยต่อ(3) 744 70,592 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ(3) 32,728 28,219 
ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 30,740 28,001 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน(4) 12,513 3,952 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ(5) 6,069 44,326 
ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี - 12 
(1)  แสดงรวมใน “สินทรัพยอ่ื์น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  แสดงรวมใน “สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(3)  แสดงรวมใน “ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(4)  แสดงรวมใน “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(5)  แสดงรวมใน “เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

28.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ย
ประชุมและผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผู้บริหารที่ส าคัญแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,175 35,502 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,018 4,876 
รวม 39,193 40,378 
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29. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ำกัด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงิน
ส ารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตและไว้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 21.0 21.9 21.0 21.6 
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 217.0 228.7 250.0 255.2 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 54.0 56.2 36.0 37.2 
ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ     
พันธบัตรรัฐบาล - - 0.1 0.1 

30. ภำระผูกพัน 

30.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญาเช่ ามีระยะเวลา 5 ปี ณ วันที่                           
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่                  
บอกเลิกไม่ได้ ดังน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
จ่ายช าระ 31 ธันวาคม 2562 

  
ภายใน 1 ปี 0.8 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1.6 

 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ภาระผูกพันส่วนของสัญญาเช่าจ านวน 2.4 ล้านบาท ได้ถูกรับรู้เป็น
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 ข. และ 4.2 แล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯจึงไม่ต้อง
เปิดเผยภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้
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30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
คงเหลือจ านวน 3.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือ) 

30.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและมีจ านวนเงินค่าบริการ
ขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจ านวน 6.0 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามล าดับ 

31. ควำมเสี่ยงและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 

31.1  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันชีวิต 

บริษัทฯมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านการรับประกันชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมรับประกันภัยต่อ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ก. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย  

บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาประเด็นส าคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการรับ
ประกันภัยหลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ใช้ค านวณอัตราเบี้ย
ประกันภัยและประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

ข. กำรพิจำรณำรับประกันภัยต่อ  

บริษัทฯได้ปรับปรุงคู่มือการพิจารณารับประกันภัยให้มีมาตรฐานและทันสมัย โดยอาศัยหลักวิชาการ
และข้อมูลสถิติ รวมถึงมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้และวินัยของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารับ
ประกันภัย และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือเพื่อให้มั่นใจว่าการรับความเสี่ยง
เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯก าหนด 
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ค. กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน 

บริษัทฯมีกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาคู่มือการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอโดยค านึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มอื 

ง. กำรท ำประกันภัยต่อช่วง  

การท าประกันภัยต่อช่วงแบบความเสียหายส่วนเกินเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ซื้อ
ประกันภัยต่อช่วงแบบคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ที่จ ากัดความเสียหายสูงสุด
ของบริษัทต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีการทดสอบความเพียงพอของประกันภัยต่อช่วง
ในกรณีเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะท าประกันภัยต่อช่วง
กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น 

จ. กำรประเมินมูลค่ำเงินส ำรอง 

การค านวณเงินส ารองของบริษัทฯผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพนกัคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellowship นอกจากนี้บริษัทฯ
มีการติดตามและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ ใช้ค านวณมูลค่าเงินส ารองกับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีเงินส ารองเพียงพอต่อภาระผูกพัน 

ฉ. กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ คือ การกระจุกตัวในระดับประเภทสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาประกันภัยระยะ
ยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยงแตกต่างกัน โดยสัญญาประกันภัย
ระยะยาวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการรับประกันภัยได้และมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย ขณะที่สัญญาประกันภัยระยะสั้นจะก่อให้เกิดภาระผูกพันปีต่อปี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัยได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญาและไม่มีการคิดลดมูลค่าภาระผูกพัน
ตามเวลา 



 

63 

ค. กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน 

บริษัทฯมีกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาคู่มือการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอโดยค านึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มอื 

ง. กำรท ำประกันภัยต่อช่วง  

การท าประกันภัยต่อช่วงแบบความเสียหายส่วนเกินเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ซื้อ
ประกันภัยต่อช่วงแบบคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ที่จ ากัดความเสียหายสูงสุด
ของบริษัทต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีการทดสอบความเพียงพอของประกันภัยต่อช่วง
ในกรณีเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะท าประกันภัยต่อช่วง
กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น 

จ. กำรประเมินมูลค่ำเงินส ำรอง 

การค านวณเงินส ารองของบริษัทฯผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพนกัคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellowship นอกจากนี้บริษัทฯ
มีการติดตามและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ ใช้ค านวณมูลค่าเงินส ารองกับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีเงินส ารองเพียงพอต่อภาระผูกพัน 

ฉ. กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ คือ การกระจุกตัวในระดับประเภทสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาประกันภัยระยะ
ยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยงแตกต่างกัน โดยสัญญาประกันภัย
ระยะยาวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการรับประกันภัยได้และมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย ขณะที่สัญญาประกันภัยระยะสั้นจะก่อให้เกิดภาระผูกพันปีต่อปี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัยได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญาและไม่มีการคิดลดมูลค่าภาระผูกพัน
ตามเวลา 
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ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรักษา
สัดส่วนของสัญญาประกันภัยระยะยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้นให้สมดุล โดย ณ วันที่                        
31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อรับจากสัญญาประกันภัยระยะยาว 
และสัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 31 ธันวาคม 2563 
  
สัญญาประกันภัยระยะยาว 40 
สัญญาประกันภัยระยะสั้น 60 
รวม 100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยระยะยาว และ
สัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี ้

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 31 ธันวาคม 2562 
  
สัญญาประกันภัยระยะยาว 60 
สัญญาประกันภัยระยะสั้น 40 
รวม 100 

ช. กำรทดสอบควำมอ่อนไหว  

 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณทั้งส ารองก่อนการรับประกันภัย
ต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ ก าไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของเจ้าของ โดยความเสี่ยงอาจเกิด
จากความถี่ที่เกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่
เป็นไปตามที่คาดไว้ 
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(1) การทดสอบความอ่อนไหวต่อส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อส ารองส าหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว สามารถแสดงได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
  ส ารอง ส ารอง   
  สัญญาระยะยาว สัญญาระยะยาว   
 

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง(1)                

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 รอ้ยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตรามรณะ +5.0 29,120,714 29,120,714 (29,120,714) (23,296,571) 
อัตรามรณะ -5.0 (29,537,589) (29,537,589) 29,537,589 23,630,071 
อัตราการขาดอายุ +5.0 3,190,530 3,190,530 (3,190,530) (2,552,424) 
อัตราการขาดอายุ -5.0 (3,255,349) (3,255,349) 3,255,349 2,604,279 
อัตราคิดลด +5.0 (5,202,006) (5,202,006) 5,202,006 4,161,605 
อัตราคิดลด -5.0 5,281,029 5,281,029 (5,281,029) (4,224,823) 

(1) ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 

  ส ารอง ส ารอง   
  สัญญาระยะยาว สญัญาระยะยาว   
 

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง(1)                

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตรามรณะ +5.0 32,207,986 32,207,986 (32,207,986) (25,766,389) 
อัตรามรณะ -5.0 (32,681,415) (32,681,415) 32,681,415 26,145,132 
อัตราการขาดอายุ +5.0 3,158,067 3,158,067 (3,158,067) (2,526,454) 
อัตราการขาดอายุ -5.0 (3,217,120) (3,217,120) 3,217,120 2,573,696 
อัตราคิดลด +5.0 (5,805,492) (5,805,492) 5,805,492 4,644,394 
อัตราคิดลด -5.0 5,900,265 5,900,265 (5,900,265) (4,720,212) 

(1) ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา 
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(1) การทดสอบความอ่อนไหวต่อส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อส ารองส าหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว สามารถแสดงได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
  ส ารอง ส ารอง   
  สัญญาระยะยาว สัญญาระยะยาว   
 

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง(1)                

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 รอ้ยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตรามรณะ +5.0 29,120,714 29,120,714 (29,120,714) (23,296,571) 
อัตรามรณะ -5.0 (29,537,589) (29,537,589) 29,537,589 23,630,071 
อัตราการขาดอายุ +5.0 3,190,530 3,190,530 (3,190,530) (2,552,424) 
อัตราการขาดอายุ -5.0 (3,255,349) (3,255,349) 3,255,349 2,604,279 
อัตราคิดลด +5.0 (5,202,006) (5,202,006) 5,202,006 4,161,605 
อัตราคิดลด -5.0 5,281,029 5,281,029 (5,281,029) (4,224,823) 

(1) ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 

  ส ารอง ส ารอง   
  สัญญาระยะยาว สัญญาระยะยาว   
 

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง(1)                

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตรามรณะ +5.0 32,207,986 32,207,986 (32,207,986) (25,766,389) 
อัตรามรณะ -5.0 (32,681,415) (32,681,415) 32,681,415 26,145,132 
อัตราการขาดอายุ +5.0 3,158,067 3,158,067 (3,158,067) (2,526,454) 
อัตราการขาดอายุ -5.0 (3,217,120) (3,217,120) 3,217,120 2,573,696 
อัตราคิดลด +5.0 (5,805,492) (5,805,492) 5,805,492 4,644,394 
อัตราคิดลด -5.0 5,900,265 5,900,265 (5,900,265) (4,720,212) 

(1) ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 
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(2) การทดสอบความอ่อนไหวต่อส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อส ารอง           
ค่าสินไหมทดแทน สามารถแสดงได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
  ส ารอง ส ารอง   
  ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน   

 
ข้อสมมติ                     

ที่เปลี่ยนแปลง 

ก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

หลังการรับ
ประกันภัยต่อ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิม่ขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

+5.0 83,318,239 83,318,239 (83,318,239) (66,654,591) 

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

-5.0 (15,363,417) (15,363,417) 15,363,417 12,290,734 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
  ส ารอง ส ารอง   
  ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน   
 

ข้อสมมติ               
ที่เปลี่ยนแปลง 

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิม่ขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

+5.0 79,861,440 79,861,440 (79,861,440) (63,889,152) 

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

-5.0 (7,432,178) (7,432,178) 7,432,178 5,945,742 

 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 
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31.2  ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

ก. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อช่วงและผู้ออกตราสาร มีการพิจารณาผลการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือและทบทวนฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อและผู้ออกตราสาร และได้
ก าหนดเป็นนโยบายที่จะเอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศและลงทุนในตราสาร
เฉพาะบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสูงที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากด้านเครดิต จ านวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในส่วนของ
ตราสารหนี้ โดยบริษัทฯจะประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิต
เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ลงทุนคร้ังแรกหรือไม่ และประเมินคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง
การเงินด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี ้

(1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ า กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มระดับ
ลงทุน (Investment Grade) และไม่มีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของผู้ออกตราสาร
อย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้า(12-Month Expected Credit Loss) และการค านวณดอกเบี้ยรับจะค านวณจากมูลค่าตาม
บัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้านเครดิตไม่ได้อยู่ในระดับต่ า กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ต่ ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) และมีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของ 
ผู้ออกตราสารอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และการค านวณดอกเบี้ยรับจะค านวณ
จากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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31.2  ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

ก. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อช่วงและผู้ออกตราสาร มีการพิจารณาผลการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือและทบทวนฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อและผู้ออกตราสาร และได้
ก าหนดเป็นนโยบายที่จะเอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศและลงทุนในตราสาร
เฉพาะบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสูงที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากด้านเครดิต จ านวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในส่วนของ
ตราสารหนี้ โดยบริษัทฯจะประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิต
เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ลงทุนคร้ังแรกหรือไม่ และประเมินคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง
การเงินด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี ้

(1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ า กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มระดับ
ลงทุน (Investment Grade) และไม่มีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของผู้ออกตราสาร
อย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้า(12-Month Expected Credit Loss) และการค านวณดอกเบี้ยรับจะค านวณจากมูลค่าตาม
บัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้านเครดิตไม่ได้อยู่ในระดับต่ า กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ต่ ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) และมีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของ 
ผู้ออกตราสารอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และการค านวณดอกเบี้ยรับจะค านวณ
จากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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(3) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านเครดติมีหลักฐานการด้อยค่าที่
เปน็รูปธรรม กล่าวคือมีการผิดนัดช าระตั้งแต่ 1 วัน รวมถึงผู้ออกตราสารมีการผิดนัดช าระหนี้เงิน
ให้สินเชื่อหรือวงเงินกู้ประเภทอ่ืนด้วย ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่
ในกลุ่มผิดนัดช าระ (Default Grade) ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และค านวณดอกเบี้ยรับจะ
ค านวณจากมูลค่าตราสารหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิต 

ในส่วนของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ เนื่องจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นเงินให้
กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ บริษัทฯได้พิจารณาถึงโอกาสหรือความเสี่ยงที่พนักงานจะไม่
ช าระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นอยู่ในระดับต่ ามาก เนื่องจากการพิจารณาให้กู้ยืมเงินแต่ละรายนั้นมี
เงื่อนไขเร่ืองอายุการท างานและความเห็นชอบจากหัวหน้างานโดยตรง รวมทั้งในแต่ละเดือนบริษัทฯได้
หักค่าผ่อนช าระจากเงินเดือนก่อนที่จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน จึงก าหนดค่าความน่าจะเป็นหรือ
โอกาสที่พนักงานจะผิดนัดช าระหนี้ (Probability to Default) เป็นศูนย์ 
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 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จ านวนเงนิที่แสดงใน
ตารางส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดของเคร่ืองมือทางการเงินโดยยังไม่
สะท้อนการลดความเสี่ยงด้วยการช าระแบบหักกลบหรือหลักประกันใดๆ  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต           

(12-months ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่มกีาร
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่มีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
กลุ่มระดับลงทุน 41,176,718 - - 41,176,718 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (41,852) - - (41,852) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 41,134,866 - - 41,134,866 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำย     

กลุ่มระดับลงทุน 963,202,677 - - - 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (425,299) - - (425,299) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 962,777,378 - - 962,777,378 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 633,103 - - 633,103 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 633,103 - - 633,103 
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 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จ านวนเงนิที่แสดงใน
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เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
กลุ่มระดับลงทุน 41,176,718 - - 41,176,718 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (41,852) - - (41,852) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 41,134,866 - - 41,134,866 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำย     
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หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 
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ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต           

(12-months ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
ยอดต้นงวด - - - - 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 28,930 - - 28,930 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผล
ขาดทุนใหม่ 12,922 - -  12,922 

ยอดปลายงวด 41,852 - - 41,852 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดด้วยรำคำทุน  
ตัดจ ำหน่ำย     

ยอดต้นงวด - - - - 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 327,558 - - 327,558 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผล
ขาดทุนใหม่ 97,741 - - 97,741 

ยอดปลายงวด 425,299 - - 425,299 

ข. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ 
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น 
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(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและ                   
เงินลงทุนในตราสารหนี้  

บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่าง
ใกล้ชิด 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ้นลง ไม่มี  ที่แท้จริง                   
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,971 - - 19,160 4 41,135 0.05 - 0.50 
รายได้เงินลงทุนค้างรับ - - - - 14,386 14,386 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
     หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 228,024 119,919 127,699 - - 475,642 0.64 
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน 65,355 144,289 77,743 - - 287,387 1.86 
     ตราสารทุน - - - - 962,044 962,044 - 
     เงินฝากสถาบันการเงิน  199,747 - - - - 199,747 0.55 
เงินใหกู้้ยมืและดอกเบี้ยค้างรับ - - - 633 - 633 2.25 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
หนี้สินตามสัญญาเช่า 720 766 - - - 1,486 6.20 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 2,822 2,822 - 

ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 433,896 433,896 - 
หนี้สนิสัญญำประกันภัย        
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย                          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 508,605 508,605 - 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 28,979 28,979 - 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 346,731 346,731 - 
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(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและ                   
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 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ้นลง ไม่มี  ที่แท้จริง                   
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,971 - - 19,160 4 41,135 0.05 - 0.50 
รายได้เงินลงทุนค้างรับ - - - - 14,386 14,386 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์
     หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 228,024 119,919 127,699 - - 475,642 0.64 
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน 65,355 144,289 77,743 - - 287,387 1.86 
     ตราสารทุน - - - - 962,044 962,044 - 
     เงินฝากสถาบันการเงิน  199,747 - - - - 199,747 0.55 
เงินใหกู้้ยมืและดอกเบี้ยค้างรับ - - - 633 - 633 2.25 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
หนี้สินตามสัญญาเช่า 720 766 - - - 1,486 6.20 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 2,822 2,822 - 

ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 433,896 433,896 - 
หนี้สนิสัญญำประกันภัย        
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย                          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 508,605 508,605 - 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 28,979 28,979 - 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 346,731 346,731 - 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  ที่แท้จริง                   
 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 
  (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 33,794 4 33,798 0.10 - 1.00 
รายได้เงินลงทุนค้างรับ - - - - 13,187 13,187 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์
     หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 445,675 132,718 65,383 65,306 - 709,082 1.24 
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30,000 133,000 51,648 - - 214,648 2.03 
     ตราสารทุน - - - - 878,405 878,405 - 
     เงินฝากสถาบันการเงิน  145,000 - - - - 145,000 1.52 
เงินใหกู้้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - - 1,030 - 1,030 3.25 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
สินทรพัย์จากการประกันภัยต่อ          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 2,656 2,656 - 

ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 214,596 214,596 - 
หนี้สินสัญญำประกันภัย        
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย                          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ           
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 471,182 471,182 - 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 7,790 7,790 - 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 137,009 137,009 - 

(2) ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์  คือความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ซึ่งอาจท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์  

บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยการติดตาม
และวิเคราะห์ความผันผวนของตราสารท่ีลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ บริษัทฯมีนโยบาย
ที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพย์เก็งก าไร โดยเน้นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ าเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์          
ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 
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ค. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

บริษัทฯมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่าง
เหมาะสมและดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินสด นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังเน้นให้มีการด ารงฐานะสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่าข้อบังคับของส านักงาน คปภ. 

 วันที่ครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า         
เงินสด 19,160 21,971 - - 4 41,135 

รายได้เงินลงทุนค้างรับ - 4,770 9,616 - - 14,386 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 959,694 493,127 264,208 205,443 2,350 1,924,822 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - 471 162 - - 633 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 792 792 - - 1,584 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 433,896 - - - 433,896 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 346,731 - - - 346,731 
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ค. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

บริษัทฯมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่าง
เหมาะสมและดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีเพียงพอหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินสด นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังเน้นให้มีการด ารงฐานะสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่าข้อบังคับของส านักงาน คปภ. 

 วันที่ครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า         
เงินสด 19,160 21,971 - - 4 41,135 

รายได้เงินลงทุนค้างรับ - 4,770 9,616 - - 14,386 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 959,694 493,127 264,208 205,443 2,350 1,924,822 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - 471 162 - - 633 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 792 792 - - 1,584 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 433,896 - - - 433,896 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 346,731 - - - 346,731 

 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Financial Statements and Notes to financial statements 

รำยงำนประจ�ำปี 2563 • บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 225



 

74 

 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า         
เงินสด 33,794 - - - 4 33,798 

รายได้เงินลงทุนค้างรับ - 4,891 8,296 - - 13,187 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 876,299 620,675 265,717 182,338 2,106 1,947,135 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - 394 635 - - 1,029 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 214,517 79 - - 214,596 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
เจ้าหนี้บรษิัทประกันภัยต่อ - 136,786 223 - - 137,009 

สัญญาประกันภัยต่อของบริษัทฯได้รับเบี้ยประกันภัยต่อเป็นรายปีสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ
ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง โดยวันที่ครบก าหนดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งแสดงเป็นร้อยละของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยรวม 
ดังนี ้

  (หน่วย: ร้อยละ) 
ระยะเวลาครบก าหนด 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

   
ภายใน 1 ปี 18.7 17.6 
มากกวา่ 1 ปี ถึง 5 ปี 37.6 37.2 
มากกว่า 5 ปี 43.7 45.2 
รวม 100.0 100.0 
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32. มูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงิน  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ           
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     

เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน  - 79,068,935 - 79,068,935 79,068,935 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 600,510,519 280,114,859 2,349,983 882,975,361 882,975,361 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผย           
มูลค่ำยุติธรรม     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,176,718 - - 41,176,718 41,134,866 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

 
 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 486,337,634 - 486,337,634 475,642,423 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 291,939,521 - 291,939,521 287,387,647 
เงินฝากสถาบันการเงิน - 200,000,000 - 200,000,000 199,747,308 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - 633,103 633,103 633,103 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 1,486,503 1,486,503 1,486,503 
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32. มูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงิน  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ           
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     

เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน  - 79,068,935 - 79,068,935 79,068,935 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 600,510,519 280,114,859 2,349,983 882,975,361 882,975,361 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผย           
มูลค่ำยุติธรรม     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,176,718 - - 41,176,718 41,134,866 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

 
 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 486,337,634 - 486,337,634 475,642,423 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 291,939,521 - 291,939,521 287,387,647 
เงินฝากสถาบันการเงิน - 200,000,000 - 200,000,000 199,747,308 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - 633,103 633,103 633,103 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 1,486,503 1,486,503 1,486,503 

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ           
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     

เงินลงทุนเพื่อค้า  72,336,094 - - 72,336,094 72,336,094 
เงินลงทุนเผื่อขาย 452,475,752 351,486,936 - 803,962,688 803,962,688 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผย           

มูลค่ำยุติธรรม     
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,798,067 - - 33,798,067 33,798,067 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด      

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 715,993,870 - 715,993,870 709,081,922 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 218,791,589 - 218,791,589 214,648,412 
เงินฝากสถาบันการเงิน - 145,000,000 - 145,000,000 145,000,000 

เงินลงทุนทั่วไป - - 2,272,072 2,272,072 2,105,720 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - 1,029,648 1,029,648 1,029,648 

การจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินข้อที่  5.19 โดยบริษัทฯมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเคร่ืองมือทางการเงินด้ วยวิธีการและ                          
ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่  เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปี  แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในหุ้นทุนและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตราสารหนี้ไทย  

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(ง) เงินลงทุนในหุ้นทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณโดยใช้วิธีการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(จ) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ปัจจุบันในการคิดลด 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันชีวิต 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
และการด ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

34. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2564 ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 
จ านวน 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
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(ง) เงินลงทุนในหุ้นทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณโดยใช้วิธีการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(จ) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ปัจจุบันในการคิดลด 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันชีวิต 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
และการด ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
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ข้อมูลทั่วไป / General Information

ข้อมูลทั่วไป
General Information

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท General Information

Legal Entities in which the Company holds shares 
more than 10 percent

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลท่ีบริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ
10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท Company Name

Company Nameชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) Thaire Life Assurance PCL

TKI Life Insurance Company LimitedTKI Life Insurance Company Limited

เลขที่ 48/15 ซอยรัชดำภิเษก 20 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก 
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

48/15 Rajchadapisek Soi 20, 
Rajchadapisek Road, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310

Level 4, Zone A office Unit,  
The Iconic, Unit 11, Phonxay Road, 
Phonxay Village, Saysettha District, 
Vientiane Capital 01000 Lao PDR.

Level 4, Zone A office Unit,  
The Iconic, Unit 11, Phonxay Road, 
Phonxay Village, Saysettha District, 
Vientiane Capital 01000 Lao PDR.

โทรศัพท์ Phone:

Phone:โทรศัพท์

โทรสำร Fax:

Fax:โทรสำร

0-2666-9000 0-2666-9000

856-21417707856-21417707

0-2277-6227 0-2277-6227

856-21417705856-21417705

ด�ำเนินธุรกิจประกันภัยต่อ ด้ำนกำรประกัน
ชีวิตทุกประเภท

Provision of reinsurance 
(life insurance business)

Provision of insurance 
(life insurance business)

ด�ำเนินธุรกิจกำรประกันชีวิตทุกประเภท

0107554000241 0107554000241

305013561-9-00305013561-9-00

www.thairelife.co.th www.thairelife.co.th

www.tki-insurance.comwww.tki-insurance.com

ร้อยละ 32.5

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 600 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 
รวม 600 ล้ำนบำท

8 million ordinary shares of LAK 2,000 
each, Total LAK 16,000 million or 
approximately THB 66 million

600 million ordinary shares of THB 1 
each, Total THB 600 million

32.5 percent

หุ้นสำมัญจ�ำนวน 8 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 2,000 กีบ รวม 16,000 ล้ำนกีบ
หรือประมำณ 66 ล้ำนบำท

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ Head office  
Location

Head office  
Location

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ Nature of Business

Nature of Businessประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท Registered Number

Registered Numberเลขทะเบียนบริษัท

เว็บไซต์ Website

Websiteเว็บไซต์

สัดส่วนกำรถือหุ้น
โดยบริษัท

ทุนจดทะเบียน 
ออกจ�ำหน่ำยและ
ช�ำระแล้ว

Share Capital 
Registered, 
Issued and Paid-up

Share Capital 
Registered, 
Issued and Paid-up 

Percentage Owned

ทุนจดทะเบียน 
ออกจ�ำหน่ำยและ
ช�ำระแล้ว
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ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง Other References 

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

Share Registrar/
Transfer Agent

ผู้สอบบัญชี Auditor

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Thailand Securities Depository 
Co., Ltd.

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ Ms. Rachada Yongsawadvanich

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

The Stock Exchange of Thailand 
Building, 93 Ratchadaphisek Road, 
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4951
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ 
ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

Certified Public Accountant (Thailand) 
No. 4951 EY Office Limited
193/136-137 Lake Ratchada Office 
Complex Fl 33, Rachadapisek Road, 
Klongtoey, Bangkok 10110

โทรศัพท์ Phone:

โทรศัพท์ Phone:

โทรสำร Fax: 

โทรสำร Fax: 

0-2009-9388 0-2009-9388

0-2264-9090 0-2264-9090 

0-2009-9476 0-2009-9476

0-2264-0789-90 0-2264-0789-90
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