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THAIRE LIFE
MILESTONES

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

2521
1978

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

2558
2015

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

2543
2000

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

2552
2009

บร�ษัทพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจ
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ�ผ�านสื่อ
โทรทัศน�และ สื่อสิ�งพ�มพ� โดยทำการ
ขายผ�านโทรศัพท�
Collaborate with partners to 
develop Direct Marketing solutions 
offering various new products on 
off-line media (TV and Prints), selling 
though telemarketing channel.

2556
2013

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. 

2557
2014

บร�ษัทได�รับการจัดเข�ากลุ�ม SET 100 Index 
แสดงให�เห็นถึงการซื้อขายอย�างมีสภาพคล�อง
และมีมูลค�าตามราคาตลาดที่สูง
The Company was entered SET100 indices 
representing a highly liquidity trading 
with high Market Capitalization.

2563
2020

บร�ษัทพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจ
ในด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ�ประกันชีว�ต
กับบร�ษัทประกันภัยต�อในต�างประเทศ
The Company start business 
collaboration with reinsurers in 
term of product development.

2560
2017

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.

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

2562
2019

ร�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. 

2564
2021

บร�ษัทขยายการพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจไปยังพันธมิตรต�างๆ
ได�แก� นายหน�าประกันชีว�ต บร�ษัทผู�พัฒนาดิจ�ตัลแพทฟอร�ม บร�ษัท
สตาร�ทอัพ และบร�ษัทประกันภัยต�อ เพ�่อสร�างโอกาสธุรกิจร�วมกัน
The Company expand the business collaboration strategy 
to several partners such as Broker, Digital platform, Start-up,
Reinsurer to create new business opportunity.
บร�ษัทเร��มขยายธุรกิจไปในเอเชีย ด�วยบร�การรับประกินภัยต�อแบบ
เฉพาะราย
The Company expand the business in Asia with facultative
reassurance service.



ไทยร�ประกันชีว�ตมุ�งเป�นพันธมิตรในการให�บร�การรับประกันภัยต�อด�านชีว�ต พร�อมพัฒนา 
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�และบร�การ ที่สร�างคุณค�าให�กับ ลูกค�า เศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน

BEING UNIQUE LIFE REINSURANCE SOLUTIONS PROVIDER
We aim to be the partner of choice that provide life reinsurance solutions and 
develop valuable products and services for clients to develop economic and 
social sustainability

ว�สัยทัศน�
Vision

พันธกิจ
Mission

เรามุ�งมั่นพัฒนาสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�และบร�การรับประกันภัยต�อด�านชีว�ตด�วยความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานสากล
We aim to create and develop insurance products and services with our international 
standard approach.

เรารักษาระดับความมั่นคงทางการเง�นพร�อมสร�างผลตอบแทนอย�างยั่งยืนแก�ผู�ถือหุ�น
We continue to maintain our financial strength and create sustainable return to our 
shareholders.

เรามุ�งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให�พร�อมต�อการเปลี่ยนแปลงด�านต�างๆ ของธุรกิจ
We aim to optimize our resources and platforms to cope with business environment 
changes.

ว�สัยทัศน� พันธกิจ / Vision Mission 
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2564 
2021

2564
2021

2564/2563
2021/2020

2564/2563
2021/2020

2563
2020

2563
2020

2563/2562
2020/2019

2563/2562
2020/2019

2562
2019

2562
2019

2560 
2017

2560 
2017

2560 
2017

2560 
2017

2562 
2019

2562 
2019

2562 
2019

2562 
2019

2561
2018

2561
2018

2561
2018

2561
2018

2563 
2020

2563 
2020

2563 
2020

2563 
2020

2564 
2021

2564 
2021

2564 
2021

2564 
2021

2,324

2,426

253

1,459

2,319

2,891

2,700 2,798

194
121 98

1,424
1,469

2,381

2,358

436

1,439

2,137

2,397
1,543

ผลประกอบการ
Operating Result

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป ี
Financial Position at the End of Year

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Change (Percent)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
Change (Percent)

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 
Gross Written Premiums

สินทรัพย์รวม
Total Assets

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ (ล้านบาท)
Net Written Premium (THB Million)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
Total Assets (THB Million)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net profit (THB Million)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
Shareholders’ Equity (THB Million)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
Profit Before Tax

ทุนเรียกช�าระแล้ว
Paid-Up Capital

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
Net Written Premiums

หนี้สินรวม
Total Liabilities

ก�าไรสุทธิ
Net Profit

เงินกองทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
Capital Funds (Shareholders’ Equity)

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
Dividend per Share (Baht)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   
Earnings Per Share

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
Book Value per Share (Baht)

2,340

2,426

232

600

2,324

968

194

1,459

0.26

0.32

2.43

2,9132,339

2,7982,700

113143

600600

2,8912,319

1,3281,276

98121

1,4691,424

0.120.14

0.160.20

2.452.37

24.6-0.0

3.611.3

-20.7-38.4

--

24.6-0.2

4.131.8

-18.9-37.6

3.2-2.4

-14.3-46.2

-18.9-37.5

3.2-2.5

(หน่วย: ล้านบาท)
(unit : THB Million)

(หน่วย: ล้านบาท)
(unit : THB Million)
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THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT

FINANCIAL STRENGTH RATING

ไทยร�ไลฟ� ได�รบัการคดัเลือกให�อยู�ในรายชือ่ “หุ�นยัง่ยืน” หร�อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจําป� 2564 ในกลุ�มธุรกิจการ
เง�น จากตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย นับเป�น 1 ใน 146 บร�ษทัท่ีได�
รับการคัดเลือกในป�น้ี  แสดงให�เห็นถึงการดําเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน 
คํานึงถงึสิ�งแวดล�อม มีความรบัผิดชอบต�อสังคม และมีการบร�หารงาน
ตามหลักบรรษัทภิบาล

Thaire Life was recognized by Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2021 in financial sector from the Stock 
Exchange of Thailand, as 1 of 146 companies selected this 
year represent operates sustainably with respect to 
Environmental, Social and Governance factors.

ไทยร� ไลฟ� ได�รับการจัดอันดับความแข็งแกร�งด�านการเง�นในระดับ 
Best's Financial Rating : A-(Excellent), ซึ่งอยู�ในเกณฑ�ที่มีความ
มั่นคงดี โดยสถาบันจัดอันดับความน�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 

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

ไทยร�ไลฟ� ได�รบัผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียน 
(CGR) ประจําป� 2564 ระดับ “ดีเลิศ”

Thaire Life also received an “Excellent” rating for its 2021 
assessment in Thailand’s Corporate Governance Report 
(CGR).

ANNUAL GENERAL MEETING CHECKLIST SCORE

ไทยร�ไลฟ� ได�รบัการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามัญผู�ถอืหุ�น
ประจําป� 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส�งเสร�มผู�ลงทุนไทย 
สมาคม บร�ษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� ประจําป� 2564 ได� 100 คะแนน ซึ่งอยู�ใน
ระดับ ”ดีเยี่ยม”
Thaire Life obtained the quality assessment of the 2021 
Annual General Meeting of Shareholders (AGM Checklist) 
by the Thai Investors Association. Association of listed 
companies and the Office of the Securities and Exchange 
Commission for the year 2021 with 100 points, which is in 
the level of "Excellent”

COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION

ไทยร� ไลฟ� เป�นสมาชิกแนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชน
ไทย

Thaire Life is a private sector member of Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption (CAC).
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THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT

FINANCIAL STRENGTH RATING

ไทยร�ไลฟ� ได�รบัการคดัเลือกให�อยู�ในรายชือ่ “หุ�นยัง่ยืน” หร�อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจําป� 2564 ในกลุ�มธุรกิจการ
เง�น จากตลาดหลกัทรัพย�แห�งประเทศไทย นับเป�น 1 ใน 146 บร�ษทัท่ีได�
รับการคัดเลือกในป�น้ี  แสดงให�เห็นถึงการดําเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน 
คํานึงถงึสิ�งแวดล�อม มีความรบัผิดชอบต�อสังคม และมีการบร�หารงาน
ตามหลักบรรษัทภิบาล

Thaire Life was recognized by Thailand Sustainability 
Investment (THSI) 2021 in financial sector from the Stock 
Exchange of Thailand, as 1 of 146 companies selected this 
year represent operates sustainably with respect to 
Environmental, Social and Governance factors.

ไทยร� ไลฟ� ได�รับการจัดอันดับความแข็งแกร�งด�านการเง�นในระดับ 
Best's Financial Rating : A-(Excellent), ซึ่งอยู�ในเกณฑ�ที่มีความ
มั่นคงดี โดยสถาบันจัดอันดับความน�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 

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

ไทยร�ไลฟ� ได�รบัผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียน 
(CGR) ประจําป� 2564 ระดับ “ดีเลิศ”

Thaire Life also received an “Excellent” rating for its 2021 
assessment in Thailand’s Corporate Governance Report 
(CGR).

ANNUAL GENERAL MEETING CHECKLIST SCORE

ไทยร�ไลฟ� ได�รบัการประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามัญผู�ถอืหุ�น
ประจําป� 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส�งเสร�มผู�ลงทุนไทย 
สมาคม บร�ษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� ประจําป� 2564 ได� 100 คะแนน ซึ่งอยู�ใน
ระดับ ”ดีเยี่ยม”
Thaire Life obtained the quality assessment of the 2021 
Annual General Meeting of Shareholders (AGM Checklist) 
by the Thai Investors Association. Association of listed 
companies and the Office of the Securities and Exchange 
Commission for the year 2021 with 100 points, which is in 
the level of "Excellent”

COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION

ไทยร� ไลฟ� เป�นสมาชิกแนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชน
ไทย

Thaire Life is a private sector member of Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption (CAC).
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ปี 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรงจาก

ด้านอุตสาหกรรมประกันภัยได้รับผลกระทบเช่นกัน ด้านธุรกิจ

เรียน  ผู้ถือหุ้น Dear  Shareholders,

สายพันธ์เดลต้า ท�าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก ภาครัฐในหลาย
ประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่อีกครั้ง เพ่ือจ�ากัด
การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและท�าให ้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกหยุดชะงักพร้อม
กัน ท�าให้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัวโดยข้อมูลจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทยคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจในปี 2564 อยู่ท่ี 
ร้อยละ 0.9  

ประกันวินาศภัยที่ ได้รับผลกระทบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจาก
ประกันโควดิเป็นจ�านวนมากเกินกว่าเบี้ยประกันภัยที่ ได้รับ และด้าน
ธุรกิจประชีวิตได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ี 
เพิ่มสูงขึ้นตามจ�านวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้าง 
พนักงานบริษัทท่ี ได้รับสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
ท�าให้ภาพรวมผลการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมประกันภัยมี 
ความผันผวนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีธุรกิจประกันชีวิตยังเผชิญ 
กับสภาวะอัตราดอกเบ้ียต�่าเป็นระยะเวลานานต่อเน่ือง ผลตอบแทน
จากการลงทุนลดลง ส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตต้องปรับนโยบาย
ชะลอการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์โดยมีเบ้ีย 
ประกันลดลงร้อยละ 3.4 จากปีก่อน และเน้นการน�าเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน และประกันสุขภาพแทน โดยมี 
อัตราเติบโตร้อยละ 82 และร้อยละ 13 ตามล�าดับ โดยรวมธุรกิจ
มีเบี้ยประกันรับรวมเติบโตร้อยละ 2.3 เป็นเบ้ียประกันภัยรับรวม 
ทั้งสิ้น 613,812 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อลดลง การชะลอตัวของการปล่อยสินเชื่อเงินกู ้
บ้านของธนาคาร การเวนคืนกรมธรรม์ การขยายเวลาช�าระเบ้ีย
ประกันชีวิต และการขาดต่ออายุกรมธรรม์ของผู้บริโภคท่ี ได้รับ 
ผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออัตรา 
การเติบโตต่อเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่และอัตราความคงอยู่ของ
เบ้ียประกันชีวิตปีต่ออายุ นอกจากนี้ธุรกิจยังต้องปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีการประกาศใช้จากภาครัฐ 
อีกด้วย อาทเิช่น พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
และมาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ รวมถึงการเตรียมการ
รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 เรื่องสัญญา
ประกันภัย

In 2021, the COVID-19 situation became much worse from 
Delta causing the large number of infected people. The  
lock-down measure of government sector in many  
countries has impacted to living and the business activities.  
Consequently, Thai economy is slowdown and from the 
Bank of Thailand projected economic growth in 2021 at 0.9 
percent. 

The insurance industry was also affected from COVID-19. 
The impacted on the non-life insurance business, the  
payment of compensation from the COVID-19 insurance 
much more than the premium received. And the life insurance 
business, they affected by the raising medical expenses 
as the number of infected people increases; especially  
among factory workers and company employees who have 
Life and Health insurance benefit. As a result, the overall 
performance of the insurance industry is highly volatile. 
In addition, the life insurance business faces a long-term 
low interest rate impact which has forced life insurance  
companies to revisit their business direction to offer 
less saving products, with premium decreasing by 3.4  
percent from the previous year and turn to focus on selling  
investment linked product and health insurance instead  
with growth rates of 82 percent and 13 percent,  
respectively. The total written premium is positive  
growth at 2.3 percent, amount to THB 613,812 million. 
There are also challenging factors, whether consumers  
have lower purchasing power, the slowdown in bank  
mortgage lending policy, surrender or lapse the insurance 
policy and extended the premium payment among insureds 
owing to the COVID-19 situation. These effected on new 
business premium and renewal premium growth rate.  
Businesses will also have to adapt from various regulatory 
changes enacted by the government, such as the Personal  
Data Protection Act (PDPA) and new health insurance  
standards, as well as preparations to cove with International 
Financial Reporting Standards, IFRS 17 Insurance Contracts.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 9
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ด้านผลการด�าเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อของบริษัท ในปี 

ในปีที่ผ ่านมา บริษัทให้ความส�าคัญกับมาตรการบริหาร

2564 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยต่อรับจ�านวน 2,913 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 25 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
เกินกว่าท่ีบริษัทคาดหวังไว้ โดยแบ่งเป็นเบ้ียประกันภัยต่อรับจาก
การประกันภัยต่อดั้งเดิม จ�านวน 1,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 25 และแบบร่วมพัฒนา จ�านวน 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 โดยมีสัดส่วนเบ้ียประกันภัยต่อรับแบบด้ังเดิมและแบบ
ร่วมพัฒนาอยู่ที่ 52:48  ใกล้เคียงกับสัดส่วนปีก่อน มุมมองลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ประกันชวีิต บริษัทมีเบ้ียประกันภยัต่อส่วนใหญ่มาจาก
กลุ่มประกันสุขภาพและประกันกลุ่มจ�านวน 1,807 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 62 ของเบี้ยประกันรับทั้งหมด ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์
ประเภทประกันภัยรายสามัญ ผลิตภัณฑ์ประเภทประกันสินเชื่อ และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อย
ละ 15 และร้อยละ 6 ของเบ้ียประกันภัยรับทั้งหมดตามล�าดับ ด้วย
ความต้องการตลาดท่ีตระหนักเกีย่วกับสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้บริษัท
มีเบ้ียประกันภยัต่อของผลิตภณัฑ์ประกันสุขภาพ และประกันกลุ่ม เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 60 ขณะที่ผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัย
รายสามัญ ผลิตภัณฑ์ประเภทประกันสินเช่ือ และผลิตภัณฑ์ประเภท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล มีอัตราเติบโตลดลงจากปีก่อนเนื่องจากความ
ต้องการและก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง

ความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคโควิด ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่าง 
ใกล้ชดิ ประเมนิผลกระทบต่อภาคธรุกจิและส่วนของบริษัทเอง ประเมิน
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเพิ่มขึ้น จงึได้ด�าเนินการเพ่ิมสัดส่วนเงินส�ารอง 
ค่าสินไหมทดแทน และปรับแนวทางการรับประกันภัยธุรกิจใหม่ท่ี 
รดักุมย่ิงขึ้น บริษัทได้ด�าเนนิแผนธุรกิจท่ีมุง่เน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์
และให้บริการรบัประกนัภยัต่อด้านชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก และบริษัทแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้วยช่องทาง
ใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีแตกต่าง เปิดตลาด
ใหม่ และสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการสร้างพันธมิตร
ต่างๆ  ในปีที่ผ่านมาบริษัทบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับ “Pacific 
Life Re” บริษัทรับประกันภัยต่อรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์และโซลูชัน่ เพิ่มทางเลือกใหม่ๆ อันเป็นการยกระดบั
ศักยภาพอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย สอดรับแนวนโยบายสร้าง
การเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว ในด้านรายได้จากการลงทุนของ
บริษัท แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง อัตราดอกเบี้ยที่ต�่าอย่าง
ต่อเน่ือง บริษัทยังคงสรรหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนให้สอดรับกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยการขยาย
การลงทุนไปในต่างประเทศและการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว  

From our 2021 business results, the Company’s gross 
written premiums (GWP) amounted to THB 2,913 million, 
which increased by 25 percent from the previous year, which 
exceed of company target. This could be broken down 
into the GWP from conventional reinsurance business of 
THB 1,503 million, increasing year-on-year by 25 percent, 
and from non-conventional reinsurance business of THB 
1,411 million, up by 25 percent. The ratio of premiums 
from conventional reinsurance versus non-conventional  
reinsurance stood at 52:48, closely the same as 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 
with GWP of THB 1,807 million, increasing 62 percent. 
Followed by the ordinary life insurance, credit life insurance 
and personal accident insurance at 17 percent, 15 percent 
and 6 percent of portfolio, respectively. With the increasing  
demand in the health-conscious market had resulted  
health and group insurance product premium increasing  
by 60 percent form previous year, while ordinary life  
insurance, credit life insurance and personal accident  
insurance premium decreasing due to lower demand  
purchasing power of consumers.

Last year, the Company applied risk management  
measures for COVID-19 by closely monitoring the situation 
with insurance companies in both business sector and the 
company itself. With quarterly monitoring, the Company 
assess the increase in claims so the proportion of the claim 
reserve has been increased. Moreover, the Company review 
the direction and underwriting guidelines. However, the 
Company remained steadfast in responding to customer 
needs through both development of products, 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. The Company and 
Pacific Life Re have signed a collaboration agreement to  
provide sustainable l ife reinsurance solutions to  
Thailand-based life insurance operators. 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 to overseas and new 
asset investment to build the long-term investment yield.

แบบ 56-1 One Report 256410



(นายสุทธิ รจิตรังสรรค์)
กรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่

(Mr.Sutti Rajitrangson)
Director and President
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จากนโยบายของบริษัทในการให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงาน

การที่บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีเข้มแข็งและมีการเติบโตตลอด

เพื่อให้มีผลก�าไรอย่างยั่งยืน สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยธรรมาภิบาล ส่งผลให้ ในปีน้ี 
บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand  
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2564 ในกลุ่มธุรกิจ
การเงิน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมิน
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ท่ีระดับ 5 
ดาวต่อเน่ืองเป็นปีท่ีห้า น่ันคือ เป็นบริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการ
อยู่ในระดับดีเลิศ จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระยะเวลาท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการสนับสนุนอันดีจากผู้ถือหุ้น 
พนัธมิตรทางธรุกิจ คณะกรรมการบริษทั และการทุม่เทปฏบัิติหน้าท่ี
ของพนักงานทุกระดับ ผมขอกล่าวขอบคณุต่อทุกท่านท่ีร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของความเจริญก้าวหน้าของบริษทัและประสบความส�าเรจ็ด้วยดี
มาโดยตลอด มา ณ โอกาสนี้

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 2021, 
therefore, the Company has been selected to be on the 
list of 2021 Thailand sustainability Investment (THSI) by 
The Stock Exchange of Thailand (SET) and the Company 
achieved the CG scores of “Five Stars” or “Excellent” for 
the fifth consecutive year from the Office of the Securities 
and Exchange Commission (SEC) and the Thai Institute of  
Directors Association (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.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 11
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โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท / Structure and Business Operations of THREL

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดตั้งขึ้น

บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยต ่อด ้านการประกันชีวิต

บริษัทบริหารเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

1.1

1.1

1.1.1 1.1.1

1.1

1.1

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission) Mission

• •

• •

• •

เรามุ ่งม่ันพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรับ 
ประกันภัยต่อด้านชีวิตด้วยความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
สากล

We aim to create and develop insurance products and 
services with our international standard approach.

เรารักษาระดับความม่ันคงทางการเงินพร้อมสร้างผล
ตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

We continue to maintain our financial strength and 
create sustainable return to our shareholders.

เรามุ ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให ้พร ้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของธุรกิจ

We aim to optimize our resources and platforms to 
cope with business environment changes.

ไทยรีประกนัชวีิตมุ่งเป็นพนัธมิตรในการให้บริการรบัประกนัภยั
ต่อด้านชวีิตพร้อมพฒันาสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์     และบริการท่ี
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

We aim to be the partner of choice that provide life 
reinsurance solutions and develop valuable products 
and services for clients to develop economic and social 
sustainability.

Vision

Business Policy and Overview

Vision, Mission and Business Directions

ความเป็นมา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Background

Business Overview

ขึ้นในปี 2543 โดยรับโอนธุรกิจการรับประกันภัยต่อทางด้านประกัน
ชวีิตท้ังทรพัย์สินและหน้ีสินท่ีเกีย่วข้องกันท้ังหมด ท่ีเดมิด�าเนนิกจิการ
โดย บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน) (“THRE”) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535  ที่ก�าหนดให้ต้องมีการแยกการประกอบธุรกิจ
ประกันชวีิตและธรุกิจประกันวินาศภยัออกจากกัน หลังจากน้ันธุรกิจมี
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง จนต่อมาในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2556 บริษัทได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทไทยรับประกัน
ภยัต่อ จ�ากดั (มหาชน) ได้น�าหุ้นสามัญบางส่วนเสนอขายกับนักลงทุน
ท่ัวไป เพื่อสร้างความม่ันคงในการขยายธุรกิจในอนาคต  นับเป็นก้าว
ส�าคัญอีกก้าวหนึ่งของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทุกประเภท โดยเบ้ียประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินส�ารอง
ประกันชีวิต และด�าเนินการบรหิารเงินส�ารองประกันชีวิตส่วนน้ี โดย
น�าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระท่ีจะเกิดขึ้น  
ดงันัน้ นอกจากการประกนัชวีิตแล้ว การลงทนุจึงถือเป็นธรุกรรมทีม่ี
ความส�าคัญมากต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน 
ท้ังน้ี การลงทุนของบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต

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.

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.

แบบ 56-1 One Report 256414
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1.1.2

1.1.3

1.1.2การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญในช่วง 3 ปี
ผ่านมา

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

Milestones of the Past Three Years

2562 2019

2020

2021

2563

2564

บริษัทริเริ่มกลยุทธ์การตลาดแบบทางเลือกท่ีแสวงหา
โอกาสทางธรุกิจด้วยการสรรหาพนัธมิตรใหม่และการ
ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ

The Company initiate alternative marketing 
strategy to explore business opportunity with 
non-insurance partners and expand marketing 
to oversea.
The Company start business collaboration with 
reinsurers in term of product development.

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

บริษัทพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย 
ต่อในต่างประเทศ
บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน
จากสถาบัน International Credit Rating Agency: 
A.M. Best ในระดับ Best’s Financial Strength:  
A- (Excellent) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงดี 

บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับ “Pacific Life Re” 
บริษัทรบัประกันภยัต่อในกลุ่มแปซิฟิก ไลฟ์ ประกันชวีิต
และสุขภาพรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น เพ่ิมทางเลือกใหม่ๆ อันเป็นการ
ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย  
สอดรับแนวนโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว

The Company and Pacific Life Re have signed  
a collaboration agreement to provide sustainable  
life reinsurance solutions to Thailand-based life 
insurance operators.

The Company has successful in expand  
business to Cambodia, Philippine and Taiwan  
with product development strategy and  
facultative reassurance service.

The Company start business collaboration with 
insurance broker, tech company and start-up 
company in term of product development and 
services solution.

The Company has been selected to be on the  
list “Thailand sustainability Investment (THIS)” 
of 2021 by The Stock Exchange of Thailand 
(SET)

บริษัทพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ได้แก่ กลุ่มบริษัทนายหน้า กลุ่มบริษัท Tech Partner 
และกลุ่มบริษัท Start up เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านต่างๆ

บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศไต้หวัน ส�าเร็จ ด้วยกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการรับ 
ประกันชีวิตแบบเฉพาะราย

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นย่ังยืน” 
หรือ Thailand Sustainabil ity Investment  
(THSI)  ประจ�าป ี  2564 ในกลุ ่มธุรกิจการเงิน  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.1.3 Business Direction

บริษัทมีเป ้าหมายท่ีจะเป ็นมากกว ่าผู ้ ให ้บริการรับ
ประกันภัยต ่อแบบด้ังเดิมเพียงอย่างเดียว จึงได ้ มุ ่ง ท่ีจะ 
พัฒนาองค์กร ให้สามารถให้บริการลูกค้าบริษัทประกันชีวิต
ได้ครบวงจร พร้อมให้บริการรับประกันชีวิตต่อ โดยการเข้า
ร่วมพัฒนาธุรกิจ วางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ก�าหนดแนวทางการพิจารณารบัประกัน ตลอดจนให้ค�าปรึกษา
แนวทางพิจารณาสินไหมทดแทน 

The aspiration of being more than just a conventional 
reinsurance 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.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 15
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ส�าหรับแผนงานด้านการรับประกันภัยต่อ เน้นขยายการ

นอกจากน้ี บริษัทยังขยายการให้บริการการรับประกัน

ส�าหรับแผนงานด้านการสนับสนุนการด�าเนินงาน บริษัท

รับงานในแต่ละผลิตภัณฑ์จากลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นและ
รักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยใช้นโยบายจัดการ
ต้นทุนของการขยายงานตามหลักการด�ารงเงินกองทุนฯ และ
ค�านงึถึงผลตอบแทนต่อการใช้เงินกองทนุตามระดับความเสีย่ง 
ท่ีคุ้มค่า พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจประกันชีวิตและความต้องการของผู ้บริโภค ศึกษา
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการวางแผนการตลาด พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับช่องทางการขายท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

ชวีิตต่อ ให้ค�าแนะน�าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และแนวทางการรบัประกัน
เพิ่มเติม พร้อมศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาวะ
ตลาดอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาธุรกิจประเภทน้ีให้ตอบโจทย์
ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคและสามารถเลือกใช้ส่ือ
ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังแบบการประกันชีวิตต่างๆ ท่ีบริษัท
ประกันชีวิตสามารถน�าเสนอขายผ่านสถาบันการเงิน และช่อง
ทางดิจิตัล เช่น แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ แบบประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ แบบประกันสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ร่วม
ขยายธุรกิจบนช่องทางดิจิตัลกับบริษัทประกันชีวิตหลายแห่ง 
และ ขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
กัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไต้หวัน ด้วยกลยุทธ์
ด้านการพัฒนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการรับประกันชีวิต
แบบเฉพาะราย

ได้ลงทุนระบบเทคโนโลยีท้ังด้านประกันภัยต่อและระบบการ
บริการด้านอ่ืน ๆ เช่น ระบบบัญชีและการเงิน ระบบลงทุน 
เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ท�างาน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นองค์กรท่ี 
ก้าวสู่ Innovation โดยเตรียมบุคลากรให้ตระหนักและพร้อม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของธุรกิจประกันภัย และ
รบัมือกับวิกฤตท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต การสรรหาบุคลากร
ท่ีมีประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ มาร่วมในการปรับปรุงการ
ท�างาน และพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพ่ือเป้าหมายในการ
สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

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.
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 and 
Digital channel such as credit life insurance, ordinary  
life and personal accident insurance, and health  
insurance. For the past previous year, the Company has  
cooperated with several life insurance companies  
on Digital channel. Including, the Company has  
successful in expand business to Cambodia  
Philippine and Taiwan with product development  
strategy and facultative reinsurance service. 

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.
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1.2 1.2ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ Nature of Business

1.2.1 1.2.1

1.2.2

(1) (1)

1.2.2

โครงสร้างรายได้ Revenue Structure

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และการพัฒนา
นวัตกรรมธุรกิจ

Types of Business Solution

Product and service

เบี้ยประกันภัยต่อรับที่ถือเป็นรายได ้
Net earned premium income

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ
Net investment income

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 
Commission and brokerage income

รายได้อื่น 
Other income

รวม 
Total

-

-

การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม
Conventional Reinsurance

การประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนา 
Non-conventional Reinsurance

1,202.81,353.0

1,088.41,372.1

31.465.0

2.44.0

5.51.0

2,331.02,795.1

1,261.5

1,020.0

100.1

1.7

5.6

2,388.9

52.8

42.7

4.2

0.1

0.2

100.0

51.648.4

46.749.1

1.42.3

0.10.2

0.20.0

100.0100.0

รายได้ 
Revenue from Sales

ปี 2564 
2021

ล้านบาท 
Amount

ล้านบาท 
Amount

ล้านบาท 
Amount

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ปี 2563 
2020

ปี 2562 
2019

•

•

•

•

•

•

•

•

ชื่อเสียง สถานะทางการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือใน 
(Credit Rating) 

ความพึงพอใจและความสะดวกรวดเร็วท่ีได้รับจากการให้
บริการ

เงื่อนไขการรับประกันชีวิตต่อ ซ่ึงต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการตามนโยบายของบริษัทประกนัชวิีตได้ เช่น การ
พิจารณารับประกันภัย รูปแบบสัญญาประกันภัยต่อ อัตรา
เบ้ียประกันภยัต่อ รวมถงึค่าบ�าเหน็จ (Commission) เป็นต้น

ปัจจัยด้านบริการต่างๆ ท่ีสนับสนุนในการด�าเนินงาน  
เช่น ให้ค�าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการพิจารณารับ 
ประกันภัย เป็นต้น

Reputation, financial strength and credit rating of 
“A” or higher

Deliver high standard and timely services that  
respond to their satisfaction

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

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับประกันภัยต่อด้าน
ประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตมากว่า 20 ปี ด้วย
การรับการถ่ายโอนความเส่ียงภัยของบริษัทประกันชีวิต  
ท่ีกระจายความเส่ียงด้านทุนประกันท่ีรับประกันชีวิตไว้ตาม
สัญญาประกันชีวิตกับผู้เอาประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ 
รับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันชีวิต ได้แก่ ประกันชีวิตราย
สามัญ ประกันชวีิตกลุ่ม ประกนัชวีิตเพื่อคุม้ครองสินเชือ่ ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และสัญญาเพิม่เติมท้ังอุบัติเหตุและประกัน
สุขภาพ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ
โดยการพิจารณาจาก

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 con-
tract.   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;
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(2)

(3)

3.1 3.1

1.

2.

1.

2.

(2)

(3)

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทฯ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามนโยบายทางการตลาด ดังนี้

การประกันชีวิตต่อประเภทดั้งเดิม Conventional Reinsurance

บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับ “Pacific Life Re” 
บริษัทรับประกันภัยต่อในกลุ่มแปซิฟิก ไลฟ์ ประกันชีวิต
และสุขภาพรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น เพ่ิมทางเลือกใหม่ๆ อันเป็นการยก
ระดับศักยภาพอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย สอดรับแนว
นโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ 
กลุ่มบริษัทนายหน้า กลุ่มบริษัท Tech Partner และกลุ่ม
บริษัท Start up เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ
บริการต่างๆ

The Company and Pacific Life Re have signed a 
collaboration agreement to provide sustainable 
life reinsurance solutions to Thailand-based life 
insurance operators.

The Company start business collaboration with 
insurance broker, tech company and start-up  
company in term of product development and  
services solution.

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการ Life insurance products & services development project

Business Innovation development

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

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

เป็นการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันชีวิต โดยท่ี
บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการท้ังหมด
เอง ต้ังแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าการตลาด และน�าเสนอขาย
ผลติภณัฑ ์จากนัน้บริษทัประกนัชวีิตจะกระจายความเสีย่งด้าน
ทุนประกันให้กับบริษทัประกนัภยัต่อทัง้ในและต่างประเทศหลายๆ 
ราย โดยที่บริษัทประกันภัยต่อแต่ละรายไม่มีส่วนร่วมในการ
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกนัชีวิต หรือทีเ่รียกว่า 
Passive Reinsurance 

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. 
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บริษัทมีการรับงานการรับประกันชีวิตต่อประเภทด้ังเดิม

ตลาดรบัประกันภยัต่อเป็นตลาดเปิดท่ีบริษัทรบัประกนัภยั

บริษัทมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทประกัน

ปี 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรง

และรักษาอัตราการเจริญเติบโต ด้วยการให้บริการเสริมด้าน
ต่างๆ ได้แก่ บริการแนะน�าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและร่วมวาง
แนวทางพิจารณาการรบัประกันชวีิตเพิ่มเติม บริการพิจารณา
รับประกันภัย และบริการส่งเสริมความรู ้ทางเทคนิคต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต

ต่อจากต่างประเทศสามารถเข้ามาได้ตลอด บริษัทเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน ด้วยการท�าธุรกิจแบบแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ (Active Reinsurer) โดยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในทุกๆ กิจกรรมร่วมกับบริษัทประกันชีวิต ต้ังแต่การ
พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเป็นความต้องการของ
ตลาด จัดท�าแผนการตลาด และหาช่องทางการตลาด ท�าให้
บริษัทสามารถก�าหนดรูปแบบกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกัน
ภัยท่ีเหมาะสม ซึ่งการประกันชีวิตต่อประเภทร่วมกันพัฒนาน้ี 
บริษัทจะได้รบัส่วนแบ่งการรบัประกันภยัต่อเป็นสัดส่วน (Quota 
Share) ในอัตราส่วนท่ีสูงกว่าอัตราส่วนการรับประกันภัยต่อ
ประเภทดั้งเดิม

ชีวิตอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นคดิค้น พฒันาผลิตภณัฑ์ และช่อง
ทางการขายท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
ผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก อาทิเช่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�าหรับผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพโดย
การจัดท�าผลิตภัณฑ์ท่ีมีจุดเด่นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มช่วง
อายุผู้เอาประกันภัย

จากสายพันธ์เดลต้า ท�าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก ภาครัฐ
ในหลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่อีกครั้ง 
เพื่อจ�ากดัการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชวีิตของผูค้น
และท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุด
ชะงักพร้อมกัน และส่งผลต่อเน่ืองให้ท่ัวโลกอยู่ในสภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต�่า 

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. 

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.   

In 2021, the COVID-19 situation became much worse 
due to the highly contagious Delta variant. As a  
results in a large number of infections. The lock-down 
measure of government sector in many countries has 
impacted to people’s lives and the business activities. 
And continually affecting the world in a condition of low 
interest rates.

3.2 3.2การประกันชีวิตต่อประเภทร่วมกันพัฒนา Non-conventional Reinsurance

1.2.3

(1) (1)

1.2.3การตลาดและการแข่งขัน

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยต่อด้าน
ประกันชีวิต ปี 2564 

Life Insurance and Reinsurance Market Situation 
in 2021

Market Situation and Competition 
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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 and Growth Rate Gross Written Premium per GDP in Thailand

เบี้ยประกันภัยรับต�อผลิตภัณฑ�มวลรวม

2560 2561 2562 2563 2564

26.4

3.3

3.1

3.8
26.6

600,013600,303

627,606
610,558 613,812

3.88 3.85

3.62

3.82

26.3
26.2

2017 2018 2019 2020 2021

26.1

2560 2561 2562 2563 2564
2017 2018 2019 2020 2021

2.9

3.6

2560 2561 2562 2563 2564
2017 2018 2019 2020 2021

2560 2561 2562 2563 2564
2017 2018 2019 2020 2021

3.79

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

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

หน�วย: ล�านบาท

520,000

540,000

560,000

580,000

600,000
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จากผลการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งน้ี ส่งผล

แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเติบโตของเบ้ียธุรกิจ

ต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยท้ังธุรกิจประกัน
วินาศภัยท่ีได้รบัผลกระทบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากประกัน
โควิดเป็นจ�านวนมากเกินกว่าเบ้ียประกันภันภัยท่ีได้รับ และใน
ส่วนของธุรกิจประชีวิตได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่ารักษา
พยาบาลท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามจ�านวนผู้ติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มลูกจ้าง พนักงานบริษัทและกลุ่มผู้ท่ีมีประกันสุขภาพ 
ท�าให้ภาพรวมผลการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมประกันภัย
มีความผันผวนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ธุรกิจประกันชีวิตยัง
ต้องเผชิญกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่าเป็นระยะเวลานาน อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ส่งผลให้แนวโน้มการน�าเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ลดลง และเน้นการน�าเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ท่ีเน้นการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและประกันสุขภาพ
แทน  อีกทั้งธุรกิจต้องเผชิญกับภาวะความกดดันจากการ 
เตรียมพร้อมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นจาก
เรื่องมาตรฐานรายงานทางบญัชีและการเงิน IFRS 17 พระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมาตรฐานการ
ประกันสุขภาพแบบใหม่ 

ก็มีเช่นกัน จากการสนับสนุนของส�านักงาน คปภ. ท่ีประกาศ
การขายประกันเฉพาะกิจ Digital Face to Face หรือการเสนอ
ขายกรมธรรม์ผ่านระบบดจิิตอล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคในการซื้อประกันชีวิตได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยใน
ช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึง่ปัจจุบันส�านักงาน คปภ. อนุมัติ
ให้ใช้วิธีการขายนีเ้ป็นอย่างถาวร อีกทัง้การได้รบัการสนับสนุน
จากภาครฐัเรื่องมาตรการทางภาษีท่ีให้สิทธลิดหย่อนภาษีเงินได้
ส่วนบุคคลจากค่าเบีย้ประกนัสุขภาพจากเดมิ 15,000 บาทเพิ่ม
เป็น 25,000 บาท นอกจากนีใ้นภาคธรุกิจเองบริษัทต่างๆ ก็ปรบั
เปล่ียนนโยบายการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมโอกาสในช่องทางการ
ขายใหม่ ๆ พร้อมท้ังน�าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบริการและ
ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับ Digital economy 
เพื่อให้ครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย ท�าให้ผลงานเบ้ียประกันชวีิต
รับรวมของธุรกิจอยู่ที่ 613,812 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.3 
เม่ือเทยีบกับเบีย้ประกันชวีิตรบัรวมของปีท่ีผ่านมาโดยท่ีจ�านวน
กรมธรรม์ชวีิตท่ีมีผลบังคบัใช้ ณ ส้ินปี 2564 มจี�านวนประมาณ 
26.1 ล้านกรมธรรม์ ซึง่เป็นกรมธรรม์ประกันชวีิตรายใหม่เฉพาะ
ปีนี้ จ�านวน 2.9 ล้านกรมธรรม์ และเม่ือพิจารณาอัตราเบ้ีย
ประกันสุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จะพบ
ว่ามีระดับท่ีเพิ่มขึ้นอยู่ท่ีร้อยละ 3.79 ซ่ึงสามารถอธิบายความ
ได้ว่า คนไทยมีอัตราส่วนการจ่ายเบ้ียประกันชีวิตเพียง 3.79% 
ของรายได้เท่านั้น ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการประกันชีวิต ที่มีอัตราส่วนมาก
ถึง 10% ของรายได้

This affects the stability of the insurance industry, 
both for the non-life insurance business that has been  
affected, the payment of compensation from the 
COVID-19 insurance over premium received and in the 
life business part, affected by the increase in medical 
expenses as the number of infected people increases. 
Especially among factory workers, company employees 
and those who have life and health insurance benefits. 
As a result, the overall performance of the insurance 
industry is highly volatile. In addition, the life insurance 
business faces a prolonged period of low interest rate 
impact which has forced life insurance companies 
to revisit their business direction to offer less saving 
products and turn to focus on selling investment linked 
product and life protection and health insurance instead. 
Nevertheless there are several regulations announced 
by the Office of Insurance Commission (OIC) such as 
the IFRS17, Personal Data Protection Act (PDPA) and 
New health standard.
Despite that, OIC announced new regulations for  
agency channel about rules for 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 from THB 15,000 to THB 
20,000. 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 is forecasted  
approximately THB 613,812 million which inceasing  
by 2.3 percent, and the number of in-force life  
insurance policies at the end of 2021 forecasted  
about 26.1 million policies, of which 2.9 million 
were expected to be new policies taken out during 
the year. The ratio of life insurance spending  
to GDP expected slightly lower at 3.79 percent,  
suggesting that Thai people spent only 3.79 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.
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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 and Growth Rate Gross Written Premium per GDP in Thailand
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ข้อมูลสถิติธุรกิจประกันชีวิต ปี 2560 - 2564
Life insurance business statistics data for 2017 - 2021

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย / สมาคมประกันชีวิตไทย 
Source: Office of Insurance Commission/The Thai Life Assurance Association 
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เบี้ยเอำประกันภัยต่อ ปี 2560 - 2564
Reinsurance Ceded Premium in Thailand 2017 - 2021
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ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย / สมาคมประกันชีวิตไทย 
Source: Office of Insurance Commission/The Thai Life Assurance Association 

ด้านธุรกิจประกันภัยต่อ ในปีน้ีธุรกิจประกันชีวิตมีการ
เอาประกันภัยต่อจ�านวน 21,319 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต
ร้อยละ  21.8 จากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากการเอาประกนัภยั
ต่อของผลิตภัณฑ์ประเภทรายสามัญและสัญญาเพิ่มเติมประกัน
สุขภาพ เม่ือพิจารณาในมุมของสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ
เทียบกับเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจะมีสัดส่วนการเอาประกันภัย
ต่ออยู่ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีท่ีแล้วท่ีมีสัดส่วนอยู่ท่ี
ร้อยละ 2.9 ซึง่เมือ่เทยีบกบัประสบการณ์ในต่างประเทศ สัดส่วน
การเอาประกันภัยต่อนี้อยู่ในระดับที่ไม่สูงเท่าใดนัก แต่เนื่องจาก
การเอาประกันภัยต่อเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญส�าหรับบริษัทประกัน
ชีวิตในการบริหารจัดการความเส่ียงในด้านการรับประกันภัย  
ดังน้ัน เม่ือธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ธุรกิจ
ประกันภัยต่อก็น่าท่ีจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดย
ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 เบี้ยเอาประกันภัยต่อมีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 17.8

Reinsurance ceded premium in 2021 is THB 21,319 
million at an annual growth rate of 21.8 percent, which 
increasing by 21.8 percent from previous year. Most of 
the reinsurance premiums stemmed from the ordinary 
life and health insurance product. Reinsurance ceded 
premium represent is 3.5% of gross written premiums. 
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 5 years (2017-2021), reinsurance 
premiums have grown at an average annual rate of 
17.8 percent.

ตำรำงเบี้ยประกันภัยต่อในประเทศไทยระหว่ำงปี 2562 - 2564
Reinsurance premiums during 2019 - 2021
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เบี้ยประกันภัยรับ 
Gross written premiums

เบี้ยประกันภัยต่อของบริษัท 
THREL’s  gross  written 
premium

เบี้ยเอาประกันภัยต่อธุรกิจ 
Reinsurance ceded premiums

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท 
(ร้อยละ) 
THREL’s  market share from  
reinsurance ceded premium  
(percent)

600,013613,812

2,3392,913

17,51021,319

13.413.7

610,558

2,340

14,810

15.8

-1.72.3

0.025.0

18.221.8

-2.7

-2.5

14.5

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/สมาคมประกันชีวิตไทย และการประมาณการของบริษัท
Source: Office of Insurance Commission/The Thai Life Assurance Association and the Company’s forecasts
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1.2.4 1.2.4ผลงานด้านการตลาดของ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต  
ปี 2564

Thaire Life Assurance Company’s competition 
in 2020 

ส�าหรับบริษัทไทยรีประกันชีวิตในปีน้ี มีเบ้ียประกันภัย

จากแนวโน้มของตลาดท่ีตอบรับนโยบายของภาครัฐ

ต่อจ�านวน 2,913 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 25 เทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว ซ่ึงบรรลุเป้าหมายเกินกว่าท่ีบริษัท 
คาดหวังไว้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 13.7 โดย
บริษัทมีเบ้ียประกันภัยต่อส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประกันสุขภาพ
และประกันกลุ่มจ�านวน 1,807 ล้านบาท ท่ีอัตราร้อยละ 62  
มีอัตราเติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 60 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ความต้องการตลาด ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทประกัน
ภัยรายสามัญท่ีร้อยละ 17 เป็นเบี้ยประกันภัยต่อจ�านวน 504  
ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ประเภทประกันสินเชื่อมีอัตราส่วนที่ร้อยละ 
15 เป็นเบี้ยประกันภัยต่อจ�านวน 436 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์
ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นเบี้ยประกันภัยต่อจ�านวน 166 
ล้านบาทที่อัตราส่วนร้อยละ 5.7 และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทใช้มาตรการบริหารความเส่ียง
จัดการกับอุบัติภัยใหม่ ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ประเมินผลกระทบต่อภาคธุรกิจและส่วนของบริษัท
เอง ประเมินค่าสินไหมทดแทนท่ีเพ่ิมขึ้นจากโรคโควิด จึงได ้
ด�าเนินการเพิ่มสัดส่วนเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน และ 
ปรับแนวทางการรับประกันภัยธุรกิจใหม่ที่รัดกุมยิ่งขึ้น

In 2021, THREL’s reinsurance gross written premiums 
(GWP) totaled THB 2,913 million which increased by 
25 percent from the previous year, which exceed of 
company target and a market share of 13.7 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 1,807 million, 
soaring by 62 percent, up by 60 percent. Followed by 
the ordinary life insurance at 17 percent of portfolio 
with premiums of THB 504 million, and credit life  
insurance shared 15 percent with premiums of THB  
436 million. Lastly personal accident insurance  
generated premiums of THB 166 million shared  
5.7 percent.  As a COVID 19, the Company uses risk 
management measures for new emerging risk by  
closely monitoring the situation and assess the  
impact on the business sector and the Company  
itself. The Company assess the increase in claims  
from COVID-19 Therefore, the proportion of the claim 
reserve has been increased. Moreover, adjusting  
new business insurance guidelines to be more  
cautious.

Spurred by posit ive 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 21 domestic  
life insurance companies in Thailand so as to develop  
and launch products through all types of media 
such as 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.

เรื่องการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าเบ้ียประกัน
สุขภาพ และการหันมาใส่ใจสุขภาพของประชาชน โดยบริษัท
ยังคงมีนโยบายทางการตลาดท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ ทีส่ร้างโอกาสทางธรุกิจ (Value Added Service) 
และร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท เสมือนหนึ่งเป็น
พันธมิตรท่ีด�าเนินธุรกิจไปด้วยกัน  ซึ่งช่องทางการจ�าหน่าย 
ของบริษัท จะติดต่อโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทคือบริษัท
ประกันชีวติท่ีประกอบธุรกิจในประเทศท้ัง 21 บริษัท โดยจะ
แสวงหาทางการร่วมพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ เช่น  ออนไลน์ และท�าการขายผ่านโทรศัพท์ ตัวแทน และ
สถาบันการเงิน  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแนวโน้มของตลาด ตัวอย่าง
เช่น ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุ
และประกันสุขภาพ (Accident & Health insurance)  โดยเน้น
น�าเสนอโครงการเต็มรูปแบบ การวิเคราะห์ก�าไรขาดทุนของ
โครงการ การคิดผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
การน�าเสนอกลุ่มทดลอง รวมถึงดูแลและก�าหนดขั้นตอนการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ได้เป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ใน
แต่ละสัญญาท่ีได้ร่วมรับประกันชีวิตต่อกับคู่ค้า บริษัทจะร่วม
ดูแลบริหารผลการรับประกันชีวิตให้มีก�าไรและบริหารจัดการ
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ มุ่งเน้นการควบคมุอัตราส่วนค่าสนิไหม
ทดแทน (Loss Ratio) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ด้วยการ
สนบัสนนุให้ความรูด้้านเทคนิค แนวทางการพิจารณารบัประกนั
และพิจารณาสินไหมกับลูกค้า
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1.2.5 1.2.5แนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2565

คาดว่าธุรกิจประกันชีวติ ทรงตัวจากปีก่อน จากปัจจัยต่างๆ 
อาทิ

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

Life Insurance Business Trend in 2022

อีกท้ังบริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งของกิจการสร้าง In addition, the Company still maintains the strength 
of the business by creating confidence and trust to 
partners in terms of financial stability comply with all 
regulatory requirements by Office of the Insurance 
Commission(OIC), as well as other life insurance  
companies with the same standard. The Company 
has the stability of strong capital with a ratio of capital  
adequacy (CAR or Capital Adequacy Ratio) as of  
December 31, 2021 was approximately 338 percent, 
considerable, exceeding 300 percent. Therefore, 
the business partner who sends reinsurance to the  
Company will be charged Credit risk from reinsurance 
(Credit Risk Charge) at the lowest level, which is only  
1.6 percent, equivalent to AAA rating for a foreign  
reinsurer. In 2021, the Company obtained a financial 
strength rating of A- (Excellent) from AM Best and has 
been selected to be on the list “Thailand Sustainability 
Investment (THSI)” for 2021 by The Stock Exchange of 
Thailand (SET).

ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับคู่ค้าในด้านความม่ันคงด้าน 
การเงินด้วยการท่ีบริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์
การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เช่นเดียวกันกับบริษัท
ประกันชีวิตอ่ืนๆ ท�าให้การพิจารณาความม่ันคงของบริษัทฯ
เป็นมาตรฐาน เดียวกัน บริษัทมีความม่ันคงของเงินกองทุน
ท่ีแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
(CAR or Capital Adequacy Ratio) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ก่อนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี อยู่ท่ีร้อยละ 338 
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 300 ดังน้ัน บริษัทคู่ค้าที่ส่งประกันภัยต่อให้
บริษัทจะถูกก�าหนดค่าความเส่ียงด้านเครดิตจากการประกัน
ภัยต่อ (Credit Risk Charge) ระดับท่ีต�่าสุดคือ ร้อยละ 1.6 
เท่าน้ัน เทียบเท่ากับการท�าประกันภัยต่อไปยังบริษัทประกัน
ภัยต่อต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ (International  
Credit Rating) ในระดับ AAA ส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตต้อง
ด�ารงเงินกองทุน ไว้เพ่ือรองรับความเส่ียงด้านเครดิตจากการ
ประกันภัยต่ออยู่ในระดับต�่า ท�าให้ต้นทุนของการใช้เงินกองทุน
ในการท�าธุรกิจต�่าลงไปด้วยและในปี 2564 บริษัทได้รับการ
จัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านการเงิน (International Credit  
Rating) จาก AM Best ในระดับ financial strength rating 
of A- (Excellent) ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความม่ันคงดี ส�าหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และบริษัทได้รับการคัดเลือก
ให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability  
Investment (THSI) ประจ�าปี 2564 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.

2.

3.

1.

2.

3.

การเปล่ียนแปลงของการด�าเนินชีวิตของประชาชนแบบ 
new normal จะส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงของแนว
โน้มของการท�าตลาด การน�าเสนอข้อมูลส่ือสาร รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ รวมถงึกระบวนการขายและการให้บริการต่างๆ 
ในอุตสาหกรรมประกันชีวิต

ความตระหนักรู้ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซ่ึงแนวโน้ม
ดังกล่าวเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้าน
การสร้างหลักประกันคุม้ครองสุขภาพ/สวสัดกิารค่ารกัษา
พยาบาล 

ความผันผวนทางด ้านผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซึ่งปัจจุบันมีอัตราต�่า ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต 
ในทุกมิติ ซึ่งผู้บริโภคแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงเหมือนใน 
อดีต ในขณะที่เป็นความยากล�าบากของบริษัทประกันชีวิต
ท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านผลตอบแทนท่ี
สูงได้

The new normal cause the change of people 
lifestyle resulting in change of market practice of  
communication, product offering including sales 
processes and service providing to people in the 
life insurance industry.

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  
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.

แบบ 56-1 One Report 256424
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4.

1.

2.

4.

1.

2.

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาระบบการขายและการตลาด เพ่ือตอบสนองการใช้
ชวีิตในปัจจุบันของประชากรในยุคดจิิทัล เพิ่มความรวดเรว็ 
สะดวกสบาย ในการให้บริการในทกุๆ ช่องทางการจ�าหน่าย
ประกันชีวิต 

มุ่งคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการท่ีเปล่ียนแปลงในยุคดจิิตอลและสงัคมผูสู้งอายุ ด้วย
การออกแบบผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความต้องการที่แตก
ต่างกันตามกลุ่มอายุของผู้เอาประกันภัย และมองหาช่อง
ทางการจดัจ�าหน่ายในรปูแบบใหม่ๆ ได้แก่ ช่องทางออนไลน์  
นอกจากนี้บริษัทยังร่วมบริหารผลการรับประกันให้มีก�าไร
ในระยะยาว ด้วยการพฒันาเครื่องมอืในการบริหารจดัการ
พอร์ต เพื่อช่วยบริหารด้านอัตราค่าสนิไหมทดแทน และการ
บริหารเงินกองทุน 

มุ่งขยายตลาดใหม่ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งบริษัทได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทได้
รว่มลงทุนก่อตั้ง TKI Life Insurance Company Limited 
ท่ีด�าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตทุกประเภทในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและจากการด�าเนินตามแผนใน
ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เริ่มเข้าไปในตลาดใหม่ประเทศเวียดนาม 
ประเทศกัมพูชา และประเทศไต้หวัน บริษัทยังคงจะพัฒนา
ธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวต่อและแสวงหาคู่ค้าในตลาด
นี้อย่างต่อเนื่องในปีหน้า 

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.

The Company aim to initiate and 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.

The 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. The Company continues 
to seek opportunities in Vietnam, Cambodia and  
Taiwan which our implementation still in progress 
and continue to seek partners in this market next 
year.

แต่อย่างไรก็ตาม ปี 2565 ก็ยังมีปัจจัยท่ีท้าทายความ

จากแนวโน ้มและป ัจจัยที่ท ้าทายการด�า เนินธุรกิจ

สามารถในการด�าเนินธุรกิจอยู่เช่นกัน อาทิ การระบาดของ 
โรคโควิด 19 สายพันธ์โอมิครอน การแข่งขันท่ีรุนแรงของ 
ประกันสุขภาพ ที่มีความเส่ียงในการขาดทุน การเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑ์การรายงานทางการเงินมาตรฐานสากลท่ีก�าลังจะ
เข้ามาบังคับใช้ IFRS17 และการเข้าสู่โลกดิจิตอลท่ีเพิ่มโอกาส
ในการน�าคู่แข่งจากธุรกิจอ่ืนๆ เข้ามาสู่ธุรกิจประกันมากขึ้น  
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันท่วงที

ประกันภัย บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินกลยุทธ์เพื่อตอบ
รับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น รวมถึงแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร ตลาดใหม่ และพันธมิตรใหม่ๆ 
เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

In 2022, new wave of COVID-19 from Omicron variant 
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.
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มุ่งแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างโทเทิลโซลูชั่น
ให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยการเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้กับบริษัทในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ปัจจุบันบริษัทได้
เดินหน้าแสวงหาพันธมิตรจาก กลุ่มบริษัทรับประกันภัย
ต่อ กลุ่มบริษัทนายหน้า กลุ่มบริษัท Tech Partner เพื่อ
พัฒนา Digital Platform รวมถึงบริการทางด้านสุขภาพ
ที่ตอบโจทย์วิถีการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ยุค New Normal

มุ่งเป็นกิจการเพื่อความย่ังยืน (Sustainable) บริษัทให้
ความส�าคัญกับบทบาทและความรับผิดชอบในการช่วย
ดูแลและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมนอกเหนือ
จากบทบาทตัวกลางทางการเงินในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็น
บทบาทดัง้เดิมท่ีมคีวามส�าคญัต่อการเติบโตและเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้น�าแนวคิดเรื่องความย่ังยืนมา
ปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนิน
งานด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ได้แก่

การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
การดูแลพนักงานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
การด�าเนินงานดังกล่าวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทสามารถเติบโตได้
อย่างม่ันคงและย่ังยืนสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

Caring for society and the environment 
Conducting business with ethics 
Building business security 
Caring for employees and creating customer 
satisfaction. These guidelines are integrated 
into the business strategies so that it can grow 
steadily and sustainably while creating value for 
all stakeholders.

The Company explore potential strategic business  
partnerships to create total solutions to meet the 
customer need for product development and  
service. Currently, the Company have initiative  
several deals with partnerships for example  
International reinsurance company, International  
brokers and Tech partner to develop a digital  
platform including health service that respond to 
the lifestyle of New Normal Era.

The Company places importance on caring for and  
enhancing the quality of the environment and 
society. Apart from the traditional role of financial 
intermediaries to support economic growth and 
stability, the Company has adopted the concept 
of sustainability in its business operations by  
establishing four sustainability guidelines: 

1.2.6 1.2.6การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of funding

Providing products and services

บริษัทมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนได้แก่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ในอนาคตบริษัทอาจต้องด�าเนินการด้วยวิธีการอ่ืน เช่น 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ และก�าไรจากการลงทุนสุทธิ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 1,469.1  
ล้านบาท เบีย้ประกันภยัต่อรบัท่ีถอืเป็นรายได้  2,725.1 ล้านบาท 
และรายได้จากการลงทุนสุทธิ 65.0 ล้านบาท

การเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 
การเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private  
Placement) การออกใบส�าคญัแสดงสิทธใินการซือ้หลักทรพัย์ 
(Warrant) เป็นต้น ท้ังน้ีบริษัทไม่มีนโยบายการจดัหาเงินทุนจาก
การกู้ยืมหรือจากภายนอก

The Company’s sources of funds are: Shareholders’ 
equity, net premium income and net investment profit  
as of December 31, 2021, the Company has total  
shareholders’ equity of 1,469.1 million baht, reinsurance 
premium earned as revenue of  2,725.1 million baht and 
net investment income of 65.0 million baht. 

In the future, the Company may have to do other  
methods such as offering new shares to existing 
shareholders (Rights Offering), offering new shares 
to specific persons (Private Placement), and issuing  
warrants to purchase securities. (Warrant), etc. However,  
the Company has no policy to finance from borrowing 
or from outside.

แบบ 56-1 One Report 256426
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1.2.7 1.2.7ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท 
Unit : THB Million

Business Assets

(1)

(2) (2)

(1)สินทรัพย์ถาวร

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม Investment Policy in Associated Companies

Fixed assets

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัย์ถาวรประเภท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายลงทุนในบริษัท

บริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 
54.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของสินทรัพย์รวม   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ร่วม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการลงทุน โดยการตัดสินใจ
ลงทนุและพิจารณาอนุมติัรายการให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
โดยส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ร่วม โดยการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไปเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รบัการแต่ง
ต้ังให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
มีหน้าท่ีก�ากับดูแล ควบคุม ติดตามการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทนั้นๆ และบริษัทเอง

The Board of Directors approves the investment 
policy in associated companies. According to the  
recommendation of the Investment Committee by  
making investment decisions and approval of the  
transaction in accordance with the criteria set by the 
SEC Office, the Stock Exchange of Thailand and the 
Office of Insurance Commission.

The Company has a mechanism to supervise the  
operations of associated companies by appointing  
directors and executives of the company to be directors 
and executives of the associated company by persons 
appointed as directors and executives of subsidiaries  
and associated companies It is responsible for  
supervising, controlling, and monitoring operations for 
the benefit of the business for that company and the 
company itself.

ที่ดิน เนื้อที่ 63 ตารางวา 
Land 63 square meters

เจ้าของ 
owner

17.6 - ไม่มี - 
- none -

เจ้าของ 
owner

25.0 - ไม่มี - 
- none -

เจ้าของ 
owner

2.8 - ไม่มี - 
- none -

เจ้าของ 
owner

8.3 - ไม่มี - 
- none -

เช่า 
lease

0.7 0.7

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 
Furniture, Fixture and equipment

คอมพิวเตอร์ 
Computer

สินทรัพย์สิทธิการใช ้
Right-of-use assets

รวม 
Total

54.4

อาคารส�านักงานสูง 6 ชั้น ต้ังอยู่ท่ีโครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ 
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Building 6 storeys at Preecha Complex, Ratchadaphisek 
Road, Huai Khwang District,  Bangkok. 

1.

3.

4.

5.

2.

As of December 31, 2021, the Company has fixed 
assets of the type; property, plant and equipment. The 
net book value total amount 54.4 million baht or 1.9% 
of total assets as the following details

รายการ 
item

ลักษณะ กรรมสิทธิ ์
Ownership

มูลค่าสุทธิ 
Net value

ภาระผูกพัน 
Obligations

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 27
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1.2.8 1.2.8การลงทุน

นโยบายการลงทุน Investment Policy 

Investment

(3)

1.

2.

1.

2.

(3)การประเมินราคาทรัพย์สิน

เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ. 2554 
เรื่อง ก�าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวม
ท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค�านวณเงิน
กองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2562

Subject: Valuation of Assets and Liabilities of 
Life Insurance Companies B.E. 2011
Subject: Determination of Types and Types of 
Capital Funds including the rules Methods and 
Conditions for Calculating Capital Funds of Life 
Insurance Companies B.E. 2019

Property valuation

บริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาท่ีดินและอาคารท่ีใช้

โดยในปี 2564 บริษัทได้ว่าจ้างผูป้ระเมินอิสระเพื่อด�าเนนิการ

เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจประกันชวีิต 

เป็นสถานท่ีส�าหรับประกอบธุรกิจทุก 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการค�านวณเงินกองทุนของบริษัทตามหลักการด�ารง
เงินกองทุนตามระดบัความเสีย่ง  (Risk Based Capital: RBC) 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 2 ฉบับ ดังนี้

ประเมินราคาท่ีดินและอาคารท่ีใช้เป็นสถานที่ส�าหรับประกอบ
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินราคาทรัพย์สินตามท่ี
กล่าวถึงข้างต้นน้ี จะไม่มีผลต่อการปรับปรุงรายการทางบัญชี 
การท�ารายการระหว่างกัน และการปรับโครงสร้างการด�าเนิน
ธุรกิจแต่อย่างใด

ที่เป็นธุรกิจที่ รับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัย มีความ
รับผิดชอบตามกฎหมายท่ีต้องชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย 
รวมถึงยังต้องมีการจัดสรรเงินส�ารองประกันภัยให้เพียงพอ
ต่อภาระผกูพนัทีมี่ต่อผู้เอาประกันภยั บริษัทจึงได้ก�าหนดกรอบ
นโยบายการลงทนุโดยยดึหลักการลงทุนแบบระมัดระวงั ไม่ได้มุ่ง
หวังท่ีจะให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด แต่มุ่งให้ ได้รับผลตอบแทนท่ี
สม�า่เสมอในระยะยาว ให้ความส�าคญัของคณุภาพของสินทรพัย์
ท่ีจะลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจนกระทบถงึฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของบริษัท ภายใต้การบริหารความเสี่ยง
อย่างครอบคลุมรอบด้าน รวมถงึการบริหารจดัการเงินกองทุน
ตามกรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk 
Based Capital) เพ่ือใช้เงินกองทุนท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงาน คปภ. นโยบายการลงทุนจะได้รับการสอบทานอย่าง
สม�่าเสมอ และมีความยืดหยุ่นพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนกลยุทธ์
การลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

The Company has a policy to assess the price of 
land and buildings used as a place of business for  
business every 3 years with the objective of calculating 
the company’s capital according to the principle of  
capital maintenance according to the risk-based capital  
(RBC), which It complies with two announcements of 
the Insurance Commission as follows:

In 2021, the Company hired an independent appraiser 
to evaluate the land and building used as a business 
place. However, the appraisal results as mentioned 
above it will not affect accounting adjustments related 
transactions and any business restructuring.

According to nature of life insurance that we carry out 
risks from the insured, responsibility to compensate 
abide by policy and manage reserve to match with 
liability, investment policy would be conservative by 
focusing on consistent return, investment asset quality  
and risk management control to minimize effect to  
company performance and financial position.  
Moreover, we manage capital by comply with Risk  
Based Capital and OIC requirement. Investment  
Policy would be review and adjust regularly.

แบบ 56-1 One Report 256428
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1.2.9

1.2.10

1.2.11 1.2.11

1.2.10

1.2.9การให้สินเชื่อ

การด�ารงเงินกองทุน

นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง Liquidity Management Policy

Capital Management

Loans

บริษัทมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการมีหลัก

การให้สินเชื่อของบริษัท เป็นการให้กู้ยืมตามสวัสดิการแก่

บริษัทมีนโยบายในการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความ

ในด้านสภาพคล่อง บริษัทมีนโยบายมุ่งให้สามารถด�ารง

ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code:  
I Code) จึงได้ประกาศรบัการปฏบัิตติามหลักธรรมาภบิาลการ
ลงทุน ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมถงึมีนโยบายธรรมาภบิาลการ
ลงทุน (Investment Governance policy : I Policy) เป็นหลัก
ปฏบัิติส�าหรบัการบริหารจดัการการลงทนุของนักลงทุนสถาบัน
ตามแนวทางสากล เพือ่การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นอกเหนือ
จากการเป็นนักลงทุนท่ีมีธรรมาภิบาลแล้ว บริษัทยังให้ความ
ส�าคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 
นักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วม 
ลงนาม แนวปฏบัิติ “การระงบัลงทุน” (Negative List Guideline)  
ในบริษัทจดทะเบียนท่ีมีประเด็นปัญหา ESG เพื่อผลักดันให้ 
นักลงทุนตระหนักถึงความส�าคัญของการลงทุนอย่างรับ 
ผิดชอบ (Responsible Investment)

พนักงาน ได้แก่ การให้กู้ยืมฉุกเฉิน การให้กู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
และการให้กู ้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์ โดยเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงานในกรณีท่ี
จ�าเป็น และสนับสนุนให้พนักงานมีบ้าน หรือที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง โดยบริษัท จะคิดดอกเบ้ียอัตราคงท่ี หรืออัตราลอยตัว
แล้วแต่ประเภทของการกู้ยืม

เสี่ยง (Risk Based Capital :RBC) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการก�ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยของส�านักงาน คปภ. ท้ังยังสามารถใช้
เกณฑ์ดังกล่าวเทยีบเคยีงกบัการจดัอับดบัความน่าเชือ่ถอืตาม
มาตรฐานสากล โดยอัตราส่วนใดท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความส�าคัญต่อฐานะและม่ันคงของบริษัทด้วยแล้ว บริษัทจะ
รักษาไว้ให้อยู่ในระดับสูง ได้แก่ อัตราส่วนความเพียงพอของ 
เงินกองทุนท่ีต้องด�ารงตามกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการท้ังส้ิน 
1,474.7 ล้านบาท และ มีเงินกองทุนท่ีสามารถน�ามาใช้ได้ท้ังหมด 
(Total Capital Available: TCA) จ�านวน 1,162.0 ล้านบาท  
โดยบริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีร้อยละ 
338 (อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ขั้นต�่าที่ร้อยละ 120 ที่ก�าหนดโดยส�านักงาน คปภ.

สภาพคล่องในอัตราท่ีเหมาะสม ด้วยการจดัเตรียมแหล่งเงินทุน
ไม่ว่าจะได้จากกระแสเงินสดรบัและจากสินทรพัย์สภาพคล่องให้
สามารถรองรับกับความต้องการใช้เงินได้ในทุกสภาวการณ์

In liquidity, the Company has a policy to maintain  
liquidity at an appropriate rate by providing funding 
sources, either from cash inflows or from liquid assets, 
to meet the demand for money in all circumstances.

The Company concern about Investment Governance 
Code (I Code) so the Company decide to follow I  
Code of SEC and SET and set up Investment  
Governance policy (I Policy) which is investment  
guidance of global institution. The Company also  
concentrate on social and environment responsibility  
therefore the Company is one of thirty-two institution  
who agree to conform with Negative List Guideline  
that would not invest in misbehave listed company. 

The Company set up an Emergency Loan, Mortgage 
Loan and Vehicles Loan for assisting employee need. 
Interest would be fixed or float rate.

The Company has a policy to maintain its capital on 
the risk level (Risk Based Capital: RBC), which is  
a criterion for overseeing the insurance business of  
the OIC. according to international standards by any 
ratio that the company considers that is important  
to the position and stability of the company as well  
the Company will maintain a high level such as the 
capital adequacy ratio required by law as of December  
31, 2021, the Company has total shareholders’  
equity according to the separate financial statements 
of 1,474.7 million baht and has capital that can be 
used Total Capital Available: TCA in the amount of 
1,162.0 million baht, with the company having a capital  
adequacy ratio of 338 percent (under review by the 
auditor), which is higher than the minimum threshold 
of 120% by the Office of the OIC.
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1.2.12 1.2.12งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ Outstanding of Undelivered Project

บริษัทไม่มีงานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ เน่ืองจากเป็นธุรกิจ

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นแบบ

บริษัทTKI Life Insurance Company Limited มีผู้ถือ

บริษัทมีการรับบริการด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทร่วม 1 บริษัทได้แก่ TKI Life 

ประกันภัยต่อ

ไขว้หรือแบบปิรามิดในกลุ่มบริษัท จึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นอกจากนี้ กรณีที่มี
รายการระหว่างกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนได้
เสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการหรือขัน้ตอน
การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

หุ้นอื่น นอกเหนือจากบริษัท คือ บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) ถอืหุ้นอยูร้่อยละ 32.5 และ TK Group Sole Company 
Limited ร้อยละ 35.0 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทร่วมตาม
ท่ีได้กล่าวมาน้ัน ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
กับบริษัทแต่อย่างใด

จากบริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ�ากัด ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการบริหาร
จัดการเรื่องต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มบริษัท

Insurance Company Limited ก่อต้ังขึ้นเม่ือปลายปี 2559  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันมีทุน 
จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 16,000 ล้านกีบ หรือประมาณ  
66 ล้านบาท ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตทุกประเภท  
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.5 ของทุนที่เรียกช�าระแล้ว

The Company has no undelivered work because it is  
a reinsurance business.

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.

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.

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

The Company registered capital totaled THB 600 Million  
and Paid-up THB 600 Million, consisting of 600,000,000 
common shares at THB 1 per share. 

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

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 66 million of 
which the Company holds 32.5 per cent shares.

1.3

1.4

1.5

1.3

1.4

1.5

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

กำรออกหลักทรัพย์อื่น

Shareholding Structure of the Group of Companies

Registered and Paid-up Capital

Issue of Other Securities

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นโดยบุคคลอื่นของบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

Shareholding Structure of the Group of  
Companies

Shareholding in the Associated Company by 
Other Parties

Relationship with Major Shareholder’s Business 
Group

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 600 

บริษัทไม่มีการออกหุ้นบุริมสิทธิ ตราสารหน้ีหรือหลักทรัพย์

ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี 
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์ประเภท 
อื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

แปลงสภาพที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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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)

1.6 1.6นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล Dividend Payment Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธจิากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดและตามท่ีก�าหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัทอย่างไรก็ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความ
จ�าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนั
ภยั ตามมาตรา 32 ของพระราชบญัญติัประกนัชวีิต พ.ศ. 2535 (รวม
ทั้งที่ได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) 
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กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง / Risk Management

บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ธุรกิจ

นอกจากน้ีบริษัทได ้ ให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทได ้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให ้

2.12.1

• •

• •

• •

• •

• •

ด้านความม่ันคงทางการเงิน - อัตราส่วนความเพียงพอของเงิน
กองทุนจะต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 300

Financial stability - The Capital Adequacy Ratio (CAR) 
must not lower than 300%

ด้านความผันผวนของก�าไร - โอกาสท่ีบริษัทขาดทนุสทุธิจะต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 20 ปี

Profit volatility - The chance of loss must lower than or 
equal 1 in 20 years 

ด้านปฏิบัติการ - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะต้องไม่เกินระดับ
กลาง-ต�่า

Operational - Operational risk level not higher than 
Middle-Low level

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ - ระยะเวลาท่ีใช้ในการกู้คืนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯจะต้องไม่เกิน 24 ชม. และข้อมูลสูญหาย
จะต้องไม่เกิน 24 ชม.

Information technology - Recovery Point Objective 
(RPO) and Recovery Time Objective (RTO) not over 
24 hrs.

ด้านไซเบอร์ - ไม่ยอมรบัการถกูโจรกรรมข้อมลูธรุกิจของลูกค้า
และข้อมูลผู้เอาประกันภัย

Cybersecurity -The theft of customer business  
information and the assured information is not  
acceptable.

Risk Management Policy and Risk Management  
Guideline

นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในระยะยาวให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการด�ารงเงินกองทุนให้
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 300  
เพื่อแสดงถึงความม่ันคงของเงินกองทุนในฐานะบริษัทรับประกันต่อ 
ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการพิจารณาการเอาประกันต่อของลูกค้า และ
เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันจากค่าความเส่ียงด้านเครดิตจาก
การประกันภัยต่อในแบบจ�าลองเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงของ
ส�านักงาน คปภ. ท่ีก�าหนดให้บริษัทท่ีเอาประกันภยัต่อด�ารงเงินกองทุน
ส�าหรบัความเส่ียงด้านเครดติจากการประกันภยัต่อได้ท่ีค่าความเส่ียง
ต�่าสุดร้อยละ 1.6 ในกรณีที่เอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อใน
ประเทศท่ีมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต�า่กว่าร้อยละ 
300 ซึ่งเทียบเท่ากับผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศที่มีอันดับความ
น่าเชือ่ถอื (Credit rating) ของคูสั่ญญา AAA และบริษัทได้รบัการจดั
อันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน (International Credit Rating) 
จาก AM Best ในระดบั Financial strength rating of A- (Excellent) 
ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีมคีวามม่ันคงด ีส�าหรบัผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมการประเมินและได้รับการ 
คัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นย่ังยืน (Thailand sustainability  
Investment: THIS) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
ซึง่เกณฑ์การประเมนิครอบคลุมด้านการก�าหนดกลยทุธ์ของบริษัทให้
ด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนโดยค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม ความรบัผิดชอบต่อ
สังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental,  
Social and Governance หรือ ESG)

พนักงานทุกคนทราบถึงวัตถุประสงค์และแนวทางในการด�าเนินการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในกระบวนการ
บริหารความเสีย่ง เพื่อให้ความเส่ียงทกุประเภท ได้รบัการระบ ุประเมนิ 
ติดตาม และควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัท
ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ประจ�าปี 2565 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

The Company give precedence to risk management for  
long-term business growth and generate sustainable  
returns to stakeholders. The Company has policy to maintain  
Capital Adequacy Ratio (CAR) not lower than 300% to  
represent financial strength, which is crucial factor for  
reinsurer selection, and 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. In addition, the Company have financial  
strength rating of A- (Excellent) from AM Best which  
considered as high among Thai companies.

Additionally, In 2021, the Company has listed as Thailand 
sustainability Investment (THIS) of The Stock Exchange of 
Thailand (SET), which company have developed business 
strategies with sustainable operations, social responsibility  
and corporate governance (Environmental, Social and  
Governance or ESG).

The Company has provided risk management policy for  
employee’s awareness of the objectives and guidelines 
for risk management including understanding their roles 
and duties in risk management process to ensure that 
all risk types were identified, assessed, monitored and  
controlled efficiently and effectively. Therefore, the Company  
determines Risk Appetites which are;
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โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
Risk Governance Structure

บริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance) ที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง การรายงาน
ความเสี่ยงและการสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก 3 Lines of Defense Model
The Company has established Risk Governance structure according to 3 Lines of Defense Model.

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

Board of Directors

Enterprise Risk Management Committee

ปราการด่านที่ 1
1st line of Defense

ปราการด่านที่ 2
2nd line of Defense

ปราการด่านที่ 3
3rd line of Defense

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง / Risk Management

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Enterprise Risk Management 

Committee

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Enterprise Risk Manegement

Department

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit 
Department

หน่วยงาน
Business

Units

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit

Committee

•

•

•

• •

• •

•

•

•

ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความ
เสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและแผนธุรกิจท่ีสอดคล้อง
กับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ และก�ากับดแูลบริษัทในขอบเขต
ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความเห็น เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความ
เส่ียง เพื่อควบคุมให้ความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Suggesting, monitoring and evaluating of enterprise 
risk management to control the risks to be under risk 
appetites. 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท Reporting the enterprise risk management results to 
Board of Directors.

Establishing risk management framework, risk  
management policy and risk appetites.   

Formulating company’s strategy and business plan in 
accordance with risk management framework and risk 
management policy.  
Appointing the Risk management committee and  
supporting teams, including control and oversee  
another scope in company to ensure its effectiveness. 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

Audit Committee

Enterprise Risk Management Department

Internal Audit Department

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ประเมินผลการบริหารความเส่ียงของบริษัทโดยรวม และ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท

สนบัสนุนการท�างานของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวม
ทั้งสนับสนุนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงาน
ต่างๆภายในบริษัท เพื่อควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

ติดตามสถานะความเส่ียง และทบทวนมาตรการการบริหาร
ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ประเมิน และตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จดัท�ารายงานผลการตรวจสอบการบริหารความเส่ียง และเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

จัดท�ารายงานสถานะความเส่ียง การปฏิบัติตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย 
(Incident Report) และเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

Evaluating the result of enterprise risk management, 
suggesting to ensure risk management with efficiency 
and effectiveness and reporting to Board of Directors.

Supporting Enterprise Risk Management Committee 
and providing risk management tools for business units 
to manage these risks to be within risk appetites.  

Monitoring risk status and reviewing risk management 
measures which appropriate to the situation.

Prepare enterprise risk management report and  
report to Audit Committee and Board of Directors. 

Assessing and reviewing risk management process 
to ensure whether risk management process in  
accordance with risk management framework and  
risk management policy.

The Company has assessed both of existing risks and 
emerging risks over the next 3-5 years that may have 
significant effect to the business operation, business 
performance and financial stability to determine risk 
management measures to reduce likelihood or impact 
of these risks to be within risk appetites, in 2022 the  
Company has considered key risk in to 4 groups as 
follows;  

Strategic risk is the risk that the business model and 
company’s strategy are inconsistent with changing 
of the disruption of technology, customer behavior  
and demands. As a result, the Company cannot 
keep competitive advantages affecting business  
performance, financial stability also including the  
company is downgraded. 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือความเส่ียงท่ีแบบจ�าลองธุรกิจ 
(Business model) และกลยุทธ์ของบริษัทไม่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภค จนบริษัทสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน ความมั่งคงทางการ
เงิน รวมถึงถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

Preparing risk status report, the risk measure report and 
incident reports to management and Enterprise Risk 
Management committee.

2.22.2

2.2.1 2.2.1

1.1.

Risk factor to business operationปัจจัยควำมเสี่ยงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ควำมเสี่ยงต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท Risk of business operation

Strategic Riskความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

บ ริษัท ได ้ท� าการประ เ มินความ เ ส่ียงทั้ ง ในป ัจจุบันและ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) ในอนาคตข้างหน้า 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ผลการ
ด�าเนินงานและความม่ังคงทางการเงิน เพื่อก�าหนดมาตรการใน
การบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผล 
กระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
โดยในปี 2565 บริษัทได้จ�าแนกความเส่ียงหลักที่อาจส่งผลต่อการ
ด�าเนินธุรกิจออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

แบบ 56-1 One Report 256434
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บริษัทตระหนักถึงปัจจัยความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวข้องและผล 
กระทบท่ีอาจเกิดขึ้น จึงได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ ในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจจากอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายท้ัง 
แพลตฟอร์ม โบรกเกอร์ ประกันภัยต่อต่างชาติ และธุรกิจ
เทคโนโลยีสร้างใหม่ (Tech startup) เพื่อร่วมกนัด�าเนินโครงการ
ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การพัฒนา
สัญญาประกันภยัต่อในรปูแบบใหม่ (Alternative Reinsurance 
Solution) การพัฒนาช่องทางการขายใหม่ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผลการ
ด�าเนินงาน ความม่ังคงทางการเงิน รวมถึงอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าร้อยละ 300 และ International 
credit rating ที่ A-

ความเส่ียงด้านผลการด�าเนินงาน คือความเส่ียงท่ีผลการ
ด�าเนินงานจะเบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานหรือเป้าหมายตาม
แผนธุรกิจ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุดคือการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญโดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ นอกจาก
น้ียังอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ท่ีเคยติดเชื้อฯ 
(Long COVID) ส่งผลให้ความเส่ียงเพ่ิมสูงขึ้นกว่าเบ้ียประกัน
ภยัทีค่�านวณตามค่าสถติอัิตราการเจบ็ป่วย/เสียชวีิตก่อนมีการ
ระบาดของโรคโควิด 19

อย่างไรก็ด ีบริษัทได้มีการบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในหลายรปูแบบไม่ว่าจะเป็น การปรบัปรงุแผนการ
เอาประกันต่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่ม
การเตรียมประกันต่อช่วง (Retrocession) ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพ รวมถึงมีการติดตามจ�านวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด 
19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicator) และใช้เป็นข้อมูลส�าหรบัการประเมินความ
เสียหายผ่านแบบจ�าลองทดสอบสภาวะวิกฤติ (Stress Test)

นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราเงินเฟ้อและหน้ีครวัเรือนท่ีเพิ่มสูง 
โรคระบาด ความขัดแย้งทางการเมืองท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ อาจส่งผลกระทบให้รายได้จากการลงทุนของบริษัท
ลดลง ซึ่งบริษัทมีการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจภาพรวมและผล
การด�าเนินงานของบริษัทท่ีลงทุนเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
และบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการก�าหนด
มาตรการ Stop loss เพื่อจ�ากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ
บริษัทเมื่อราคาของสินทรัพย์ลงทุนลดลงถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด

Performance Risk is the risk that business result may 
deviate from assumptions or business targets which the 
most important risk factor is pandemic of COVID-19 
that significantly impact to incurred claims amount  
especially, health insurance. Moreover, Long COVID 
may cause COVID-19 infected to have higher risk 
than mortality/morbidity statistic before outbreak of 
COVID-19 than been used for premium rate calculation.

However, the Company has various risk measures to 
reduce impact of the risk by preparing retrocession for 
health insurance, monitoring number of infected people 
both of domestic and international as a key risk indicator 
and performing stress scenario test.

In addition, the change of macro-economic such as 
economic recession, increasing inflation rate and 
household debt, pandemic and political conflict both 
of domestic and international may affect company’s 
investment income. The Company has monitoring  
economic condition and performance of invested  
stocks so that company could promptly response and 
manage risk. Moreover company have determined 
the Stop loss policy to limit potential from decreasing  
investment asset price.  

The Company have realized these risk factors,  
therefore, the Company has formulated the new  
business partners strategy such as, platforms,  
brokers, international reinsurance and tech startup to 
cooperate in ,for example, data analytic to develop 
new product to serve the customer needs, alternative 
reinsurance solution development, create new digital 
sell channel to ensure that the Company can preserve 
competitive advantages, business performance,  
financial stability including, Capital adequacy ratio  
higher than 300% and international credit rating at 
A- level. 

2. 2.ความเสี่ยงด้านผลการด�าเนินงาน Performance Risk
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ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบส�าคัญของการปฏิบัติงานประกอบด้วย บุคลากร 
กระบวนการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีท่ีผ่าน
มาความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นคือ
ความเส่ียงไซเบอร์ (Cyber Risk) ที่บริษัทอาจถูกโจมตีด้วย 
Malware/Ransomware ท่ีแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ท่ีจะท�าการเข้ารหัสล็อกไฟล์แล้วจึงเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการ
ถอดรหัสกู้ข้อมูลคนืมา รวมถงึการปฏบัิติงานจากท่ีบ้าน (Work 
from home) ท�าให้เกิดความเส่ียงท่ีจะถูกโจมตีโดย Session  
Hijacking and Man-in-the-Middle Attacks เม่ือเกิดการ
เชื่อมต่อ WIFI นอกออฟฟิศ 

ความเส่ียงด้านกฎหมายและการก�ากับดูแลกิจการ เป็นความ
เส่ียงท่ีกฎหมาย หรือแนวทางการก�ากับดูแลจากหน่วยงาน
ก�ากับต่างๆ เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ จนส่งผลกระทบต่อแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีต้องปรบัให้เหมาะสม รวมถงึความ
เส่ียงที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนท�าให้บริษัทถูกลงโทษ
ทางกฎหมาย และ/หรือน�าไปสู่การเสียชื่อเสียง

โดยในปี 2564 นอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) ท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว บริษัทอยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมส�าหรบั มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี 17 (International Financial Reporting 
Standard - IFRS17) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2567 ซึ่งนอกจาก
การเตรียมการเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินการได้ตามมาตรฐานแล้ว  
ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจเพ่ือให้บริษัทสามารถ
รักษาประสิทธิภาพในการผลตอบแทนทางการเงินภายใต้ 
มาตรฐานฯ ดังกล่าวด้วย

บริษัทมีการด�าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เช่น การ Update Antivirus software สม�่าเสมอ การประเมิน
ช่องโหว่ (vulnerability assessment) และการปิดช่องโหว่ท่ีพบ 
(patching) การ Back up ข้อมูลเป็นประจ�าทุกวัน ตามเกณฑ์ 
Recovery Point Objective (RPO) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง การจัด
อบรมความรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่พนักงาน นอกจาก
น้ีบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 
โดยผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
ไซเบอร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Operational risk is the risk that related to operation  
components consist of employees, operating  
processes and IT system. In 2021, the operational risk 
that on rising trend is Cyber risk that the Company 
may attacked from Malware/Ransomware caused  
unauthorized access and encryption of data and leading  
to ransom. Moreover, Work from home (WFH) may 
leading to Session Hijacking and Man-in-the-Middle 
Attacks if employee connect to WIFI outside the office.

Legal and compliance Risk are the risk of changes in 
law or regulation affecting business practices and the 
risk that the company does not comply with the law 
causing the company to be subject to legal penalties 
or lose reputation.

In 2021, apart from the Personal Information  
Protection Act (PDPA), the Company have prepared  
for International Financial Reporting Standard  
(IFRS17) to ensure the Company can comply with the 
standard and keep business performance under this 
standard.

The Company have Cybersecurity measures, for  
example, updated antivirus software, vulnerability  
assessment and patching, data backup according 
to 24 hours Recovery Point Objective (RPO) and  
cybersecurity knowledge sharing to employees.  
In addition, the Company have outsourced external  
IT auditor to ensure effectiveness of cyber risk  
management.

3.

4.

3.

4.

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเส่ียงด้านการปฏบัิติตามกฎหมายและการก�ากับดแูล
กิจการ

Operational Risk

Legal and compliance Risk
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ท้ังน้ีบริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงได้มีการ
ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อควบคมุความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได้ อย่างไรกด็ยัีงมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ เช่น ความเส่ียงทีเ่กดิ
จากปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ และ/หรือความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดขึน้ใน
อนาคต (Emerging Risks) ดังนั้น ผู้ถือหลักทรัพย์ควรศึกษาความ
เส่ียงและใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน โดยยอมรบั
ว่าบริษัทอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด 

However, the Company have realized the risk to shareholder 
investment and, therefore, have defined risk management 
framework to control risks of business to be within risk  
appetites. However, the company may incur risks other than 
those defined and beyond company capable to control, for 
example, economic factors and/or emerging risks, therein, 
investor are urged to study all risk factors and cautiously 
deliberate upon any investment before making a decision.

2.2.2 2.2.2ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ Risk to shareholder investment

การลงทุนในหุ้นของบริษัทอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการ
ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัท้ังในรปูแบบของราคาหลักทรพัย์และเงินปันผล ซึง่อาจ
เกิดจากผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละขณะนั้น

Investment in the company stocks expose investors to 
the risk that investment return may deviate from expected 
return from both capital gain and dividend payments which 
are dependent upon the company operating performance.
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจ

3.13.1 Sustainability Development Policy and Goalsนโยบำยและเป้ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน

เพื่อเอ้ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังด้านการก�ากบั
ดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน โดยอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และ กรอบการด�าเนินงาน โดยมีผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้น�าและขับ
เคล่ือนองค์กรด้วยความมุ่งม่ัน อีกท้ังบริษัทได้จัดให้ผู้บริหารระดับ
สูง เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเข้าถึงความส�าคัญของความ
ย่ังยืนควบคู่ไปกับการด�าเนินงาน และส่งผ่านการสนับสนุนตลอด
สายงาน ผ่านคณะท�างานด้านความย่ังยืนท่ีได้คัดเลือกจากตัวแทน
แต่ละสายงาน โดยตัวแทนเหล่าน้ีได้ร่วมกันศึกษากรอบการด�าเนิน
งานด้านความยั่งยืนระดับสากลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
สายงาน และยังมุ่งเน้นการส่ือสารภายในองค์กรอย่างจริงจงั ไม่ว่าจะ
เป็นการถ่ายทอดความรู ้ตัวอย่างการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน 
เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้และเสรมิสร้างความเข้าใจเพื่อให้พนักงาน
สามารถน�าไปปฏิบัติและบูรณาการเข้ากับงานท่ีท�าอยู่ในชีวิตประจ�า
วัน โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

The Board of Directors plays an important role in making 
decisions for the best interests of the Company and its 
stakeholders, both in corporate governance and social 
and environmental responsibility. It governs sustainability 
operations by approving vision, mission and framework 
as the Director-General leads the way and drives the  
organization with determination. Also, the Company has 
engaged senior executives from the outset in order to  
integrate the importance of sustainability alongside  
operations and pass on support through the entire line 
of work via a sustainability working group selected from  
representatives of each line. These representatives jointly  
study the international sustainability framework and  
exchange ideas between the lines. They also focus on  
internal communications seriously, whether about  
transferring knowledge or examples of sustainability  
management, in order to stimulate awareness and enhance 
understanding so that employees can apply and integrate  
the concept into everyday tasks. Everyone in the organization 
is engaged in boosting and driving sustainable development 
for the best interests of all stakeholders.

The Company is confident that everyone in the organization  
has a good understanding of life insurance business  
according to international standards as well as the  
requirements of Thai people regarding life insurance  
products. It employs technical experts on product  
development, research and planning, and risk management 
with capability to manage and develop business efficiently. 
Under the vision BEING UNIQUE LIFE REINSURANCE 
SOLUTIONS PROVIDER “We aim to be the partner 
of choice that provide life reinsurance solutions and  
develop valuable products and services for clients 
to develop economic and social sustainability”. The  
Company has applied the economic, social  and  
environmental dimensions as part of the organization  
development, which focuses on business development  
with new partners, both directly related to life insurance 
business and with connections to the value chain, in order 
to increase the Company’s potentials as well as expand  
its business to the CLMV region with a 5 year operating  
period (2019 - 2023) so it can deliver value through  
products and services to Thai customers and society.  
Additionally, this can strengthen the Company in the midst 
of arising challenges in order to favor and flourish with 
stakeholders.

บรษิัทมีความมั่นใจว่าทุกคนในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ
ธุรกิจประกันชีวิตตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีความเข้าใจถึงความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ประกันชีวติของคนไทยเป็นอย่างดี มีบุคลากร
ท่ีเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและการ
วางแผน ตลอดจนการบริหารความเส่ียง มีความสามารถบริหารและ
พัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยรีประกัน
ชีวิตมุ่งเป็นพันธมิตรในกำรให้บริกำรรับประกันภัยต่อด้ำนชีวิต 
พร้อมพัฒนำ สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำร ท่ีสร้ำงคุณค่ำ
ให้กับ ลูกค้ำ เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน” ซ่ึงบริษัทได้น�า
แนวคดิด้านความยัง่ยืนท้ังมิติเศรษฐกจิ มิติสังคม และมิตส่ิิงแวดล้อม  
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ 
กับคู่ค้ารายใหม่ท้ังท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับธุรกิจประกันชีวิตและ 
ท่ีมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท  
รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค CLMV โดยมีกรอบระยะเวลา
ด�าเนินงาน 5 ปี (2562 - 2566) เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์
และบริการให้กับลูกค้าและสังคมไทย อีกท้ังยังเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ให้บริษัทแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายท่ีเกิดขึ้น เพื่อตอบแทนและ
เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย

แบบ 56-1 One Report 256438



กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน / Diving Business for Sustainability

ด้วยความมุ่งม่ันในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
ตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัท จึงได้มีการก�าหนดกรอบแนวทาง
ด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินการด้านความย่ังยืนตาม  หัวข้อความยั่งยืนท่ีผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความส�าคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมา 
ภิบาล ซึ่งน�าไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามวิสัยทัศน์
ของบริษัทและยังตอบสนองต่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 
Sustainability Development Goals (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ จ�านวน 9 เป้าหมาย ดังนี้

With a commitment to developing and conducting  
sustainable business according to its vision and strategy, the 
Company has established a framework for its sustainability 
to be applied as guidelines for the sustainability practices 
due to the topics emphasized by stakeholders, which cover 
environmental, social and governance dimensions, that lead 
to the driving of sustainable development in accordance 
with the Company’s vision and respond to the 9 global goals 
due to Sustainable Development Goals (SDGs) of the United 
Nations as follows:

เพื่อ ให ้การด�า เ นินงานด ้านความย่ังยืน เป ็นไปอย ่างมี

3.23.2 Management of impacts to stakeholders in the  
value chain 

กำรจัดกำรผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำ 
ของธุรกิจ

ประสิทธภิาพ บริษัทมุง่เน้นท่ีจะส่งเสริมให้ทกุสายงานสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้า สังคม ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานก�ากับ
ดูแล โดยในปี 2564 คณะท�างานด้านความยั่งยืนได้มีการทบทวน
ประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีมีนัยส�าคัญ เพ่ือน�ามาสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและการด�าเนินงานของบริษัทท่ีเป็นทั้งโอกาสและ
ความเส่ียงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้หลักการ
ท่ีเป็นมาตรฐานระดับสากลท้ัง 4 ประการของ Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards 

To ensure efficient sustainability operations, the Company 
focuses on encouraging all lines of work to engage with 
stakeholders throughout the value chain, which consists of 
shareholders, employees, customers, society, environment  
and regulatory authorities. By 2021 (B.E.2564), the  
sustainability working group has reviewed significant  
sustainability issues in order to bring about improvement 
and development of the management approaches for both 
positive and negative impacts on stakeholders and the 
Company’s operations, which are both opportunities and 
risks regarding the economy, society and environment, under 
all 4 aspects of international standard principles of Global 
Reporting Initiative (GRI) Standards.
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ไทยรี ไลฟ์เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมีผู ้ถือหุ้น

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจแสดงในหัวข้อ “มิติ 

ท้ังน้ีบริษัทได้เปิดเผยการบริหารจัดการผลกระทบต่อผู ้มี

3.33.3
3.3.1

3.3.2

3.3.1

3.3.2

Economic Sustainability Managementกำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

Economic Policies and Guideline

Economic Performance

ส่วนมากเป็นนกัลงทุนรายย่อย ทัง้ท่ีผ่านกองทนุรวม และลงทุน
ด้วยตนเอง ด้วยหวังผลตอบแทนอย่างมั่นคง สม�่าเสมอและ
ย่ังยืน โดยผู้ถือหุ้นมีความตระหนักถึงความส�าคัญของธุรกิจ
ประกนัชวีิตว่าจะมีผลการด�าเนนิงานท่ีด ีและมีผลิตภณัฑ์ประกัน
ชวีิตท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนคณุภาพชวีิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน ดังน้ันบริษัทจึงด�าเนินกิจการโดยค�านึงถึงผลก�าไร
จากธุรกิจประกันชีวิตที่เหมาะสม และมีเสถียรภาพ ภายใต้การ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศและ
ข้อมูลส่วนบุคคล

เศรษฐกิจ” ของรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564

ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า ซึง่ครอบคลุมห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ รวม
ถงึการวิเคราะห์และการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่า
ของธุรกิจ ในรายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 หัวข้อ “กำรบริหำร
จดักำรห่วงโซ่คณุค่ำ” และหัวข้อ “แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย”

Thaire Life is a stock exchange company with majority 
shareholders as retail investors, both through mutual 
funds and self-investing, who expect steady returns. 
Shareholders realize the importance of life insurance 
business with good performance and life insurance 
products as a part of sustainably supporting the quality  
of life of people. Therefore, the Company operates 
with the consideration of proper and stable profitability  
by managing costs according to the principles for  
sustainable insurance, managing the reinsurance  
portfolio, and continuously developing competitiveness  
by networking with Business Partners, such as  
brokerage groups, Tech Partner group and Start up 
group, in order to jointly develop and conduct business 
for sustainable growth together under the business  
operation with transparency, fairness as of good  
corporate governance principles and proper risk  
management, including information security and  
personal data management.

The economic performance is disclosed in “Economic 
Dimension” topic in the Sustainability Report 2021. 

The Company has disclosed its management for impact on 
stakeholders in the value chain, which covers the value chain 
of the business as well as the analysis and participation of 
stakeholders in the value chain, in the 2021 Sustainability 
Report, titled “Value Chain Management” and “Guidelines 
for Engaging with Stakeholders”.
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บริษัทด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน

บริษัทด�าเนินธุรกจิควบคูก่บัการใส่ใจส่ิงแวดล้อมผ่านการ

3.4

3.5

3.4

3.5

3.4.1

3.5.1

3.4.1

3.5.1

Social Sustainability Management

Environmental Sustainability Management

กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติสังคม

กำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

Social Policies and Guideline 

Environmental Policies and Guideline

ในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจทางการเงิน (Financial literacy) 
ในแง่ของการประกันชีวิต และยังเป็นความท้าทายในการสร้าง
ความตระหนักรู้ของการประกันชีวิตท่ีถูกมองว่าเป็นเร่ืองไกล
ตัวและมีมุมมองในด้านลบ รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือสังคม
ท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการสมทบ
ทุนและสนับสนุนของใช้จ�าเป็นให้กบัโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป การเคารพสิทธมินุษยชน การบริหาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด�าเนินธุรกิจ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างการด�าเนินธุรกิจและทุก
กิจกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด�าเนินงานต่างๆ โดยส่งเสริมให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน
ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมกันลดการใช้กระดาษ และเปล่ียนมาใช้ช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานค�านึงถึง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการท�างานหรือกิจวัตรประจ�า
วัน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพ่ือช่วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 บริษทัอยู่ระหว่างการ
ศกึษาการจดัท�าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และคาดว่าจะ
สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ในรายงานปีถัดไป 

The Company operates business in conjunction with 
encouraging people in society to have knowledge,  
understanding and realization of the importance of life 
and health insurance, which is an important mechanism 
to help manage risks as well as provide Financial literacy 
in order to alter the perspective of the Thai social sector, 
which still has an incorrect understanding of the true 
purpose of insurance, through various life insurance 
products, innovation and technology management in 
business operations, respect for human rights and the 
development of personnel capacity to empower the  
organization by developing it personnel based on  
work-life balance. In addition, the Company has  
participated in helping societies affected by  
COVID-19 through contributions and support to  
hospitals and foundations in order to enhance  
business operations and all activities with social  
responsibility.

The Company operates business in conjunction with 
environmental attention through various operations 
by encouraging employees, customers, partners, and 
shareholders to reduce paper use and switching to 
electronic channels, as well as encouraging employees  
to concern about the environment in the operating  
process or daily routine through the Company’s projects 
and activities in order to help reduce environmental  
impacts.  In 2021, the Company has studied and  
prepared information on greenhouse gas emissions, 
which is expected to be disclosed in the next year’s 
report.

ผลการด�าเนินงานด้านสังคมแสดงใน “มิติสังคม” ของ 

ผลการด�า เ นินงานด ้านส่ิงแวดล ้อมแสดงใน “มิติ

3.4.2

3.5.2

3.4.2

3.5.2

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

Economic Performance

Environmental Performance

รายงานความยั่งยืนประจ�า ปี 2564

สิ่งแวดล้อม” ของรายงานความยั่งยืนประจ�า ปี 2564

The social performance is disclosed in “Social  
Dimension” topic in the Sustainability Report 2021. 

The environmental performance is disclosed in  
“Environmental Dimension” topic in the Sustainability 
Report 2021. 
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ในปี 2563-2564 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

ในช่วงเวลาท่ียากล�าบากน้ีบริษัทให ้การดูแลลูกค้าผ ่าน

วิกฤตการณ์ครั้ง น้ี  ส ่งผลต่อพฤติกรรมและการใช ้ชีวิต

โดยก ้าวส�าคัญในป ีที่ผ ่านมาคือการท่ีบริษัทได ้ลงนาม

ส�าหรับการด�าเนินตามแผนธุรกิจต่างประเทศ บริษัทเดินหน้า

ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำน Summary of Operation Overview

2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ต่อเศรษฐกจิ
ไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในหลายทศวรรษ 
ท่ีผ่านมา มีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก หลายประเทศต้องใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ เพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ของผู้คนและท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
หยุดชะงักพร้อมกัน และส่งผลต่อเนื่องให้ท่ัวโลกอยู่ในสภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต�่า

มาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และ 
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน บริษัทมีการ
บริหารจัดการกระบวนการพิจารณารับประกันภัยและบริหารความ
เส่ียงด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ควบคู่กับการด�ารงฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่ง  
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

ในปัจจุบันของประชาชน เช่น การที่ผู ้บริโภคเปล่ียนไปใช้การท�า
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การเติบโตของอีคอมเมิร์ช และการ
ช�าระเงินแบบไม่ใช้เงินสด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทใน 
การมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
โดยบริษัทได้พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ กลุ่ม 
Reinsurer ต่างชาติ กลุ่มบริษัทนายหน้า รวมถึง กลุ่มบริษัท Tech 
Partner เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ประกันชวีิตและบริการท่ีเหมาะสม และ
ตอบโจทย์ลูกค้า

ความร่วมมือกับ “Pacific Life Re” บริษัทรับประกันภัยต่อในกลุ่ม
แปซิฟิก ไลฟ์ ประกันชีวิตและสุขภาพรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา  
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น เพิ่มทางเลือกใหม่ๆ อันเป็นการ 
ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย สอดรับแนว 
นโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง ด้วยการมุ่งขยายตลาดใหม่ 
ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทได้เริ่มด�าเนินการ
ต้ังแต่ปี 2559 โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนก่อตั้ง TKI Life Insurance 
Company Limited ท่ีด�าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตทุกประเภทใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้เริ่มสร้างรายได้แล้ว
ตั้งแต่ปี 2563 และจากการด�าเนินตามแผนงานตลอดปี 2564 บริษัท
ได้เริ่มมีสัญญาประกันต่อจากประเทศกัมพูชา ตลอดจนมีการศึกษา
ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
โดยวางเป้าหมายว่าจะมีรายได้จากกลุ่มประเทศเหล่าน้ีในปี 2565  
และมีแผนขยายไปยังประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 

In 2020-2021, the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak  
caused unprecedented changes to Thai and global  
economies in recent decades. There were a large number 
of infected people. Several countries had to implement  
lockdown measure to confine the pandemic, these  
concurrently affected people’s lives and disrupt economic 
activities of countries around the world and caused global 
interest rates to be low.
During this difficult time, the Company provided supports to 
customers through various assistance measures to alleviate 
their suffering and closely monitored the situation. At the 
same time, the Company managed the underwriting process 
and risk management with caution and prudence, as well as 
maintains a robust level of financial statement, liquidity and 
capital in order to preserve financial stability.
This crisis has affected current behaviors and lifestyles  
of people, e.g. consumers switching to online channels, 
e-commerce growth, and cashless payments, which  
correspond to the Company’s approach to developing  
products and services for digital platforms. The Company  
has cooperated with business partners, e.g. foreign  
Reinsurer group, brokerage groups, and Tech Partner group, 
to develop life insurance products and services that are 
suitable and meet customer needs.
A significant leap during last year was the Company  
executed collaboration with “Pacific Life Re”, a reinsurer 
of the Pacific Life Group that is a major life and health  
insurance corporate from U.S., in order to develop products  
and solutions and add new options to enhance the potential  
of the Thai life insurance industry and to align with the  
long-term sustainable growth policy.
For the implementation of foreign business plans, the  
Company continues to expand its business into the region 
by aiming to expand new markets to Southeast Asian  
countries, where it has started the operations since 2016. 
The Company has jointly invested in the establishment of 
TKI Life Insurance Company Limited that operates all types 
of life insurance businesses in the Lao People’s Democratic 
Republic, which has been generating revenue since 2020. 
Also, from the implementation of the plan throughout 2021, 
the Company has begun to execute reinsurance contracts 
from Cambodia as well as performed market studies and 
product development for Indonesia and Philippines. It aims 
to generate revenue from these countries in 2022 and plans 
to continuously expand further to other countries.

แบบ 56-1 One Report 256442



กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร /  
Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Operating Results

ขณะเดียวกันบรษิัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ปี 2564 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยต่อรับรวม 2,913 ล้านบาท 

ด้านดิจิทัลส�าหรับธุรกิจของบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (สัญญาประกันภัย)  ที่คาดว่าจะมีผล
บังคบัใช้ในปี 2567  โดยในปีน้ีได้มีการลงทุนในส่วนของ ระบบงานด้าน
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งการ
พฒันาเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บรกิารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

เพิ่มขึ้น 575 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และมีก�าไร
จากการรับประกัน 47 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน 66 ล้านบาท 
และก�าไรสุทธิ 98 ล้านบาท จากปัจจัย ดังนี้

At the same time, the Company is in the process of  
developing a digital infrastructure for its business to support 
changes in accounting practices according to the Financial 
Reporting Standards No. 17 (Insurance Contract) issued 
by the Federation of Accounting Professions, expectedly 
effective in 2024. This year, there has been an investment in 
Actuarial work system and underwriting system, where such 
developments would increase service efficiently, reduce 
costs and increase convenience for customers.

In 2021, the Company had a total premium of THB 2,913 
million, increasing THB 575 million from the previous year, 
or accounted for 25%, and profit from underwriting THB  
47 million, investment income THB 66 million and net profit 
THB 98 million due to the following factors:

ผลกำรด�ำเนินงำน และปัจจัยที่ท�ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ Operating Results and Factors for Key Changes

1.

2.

3.

ก.

ข.

1.

2.

3.

a.

b.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันกลุ่ม 1,807 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 678 ล้านบาท โดยเกิดจากการเข้าท�าสัญญา
ใหม่กับลูกค้าท้ังในส่วนของงาน Conventional และการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้า (Non-conventional) ประกอบ
กับการเติบโตของตลาดประกันสุขภาพ โดยบริษัทยังคงเน้น
กระบวนการพิจารณารับประกันภัยและบริหารความเส่ียงด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือควบคุมคุณภาพของผลการ
รับประกันภัยให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันรายสามัญ ลดลง 16 ล้านบาท และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสินเชื่อ ลดลง 74 ล้านบาท จากสภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยท่ีลดลง โดยเฉพาะกลุ่มงานประกัน
ชีวิตแบบดั้งเดิม (Conventional) 

ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยัรวม 2,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 492 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% โดยหลักเกิดจาก

บริษัทมีการบันทึกค่าสินไหมทดแทนจาก COVID-19 
ประมาณ 170 ล้านบาท โดยรวมทั้งค่าสินไหมที่รับแจ้งจาก
ลูกค้าแล้ว และประมาณการที่ตั้งไว้เป็นส�ารองส�าหรับความ
คุ้มครองในปี 2564 ที่ยังไม่มีการเรียกเก็บ

ค่าสินไหมทดแทนและค่าบ�าเหน็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน
สุขภาพและประกันกลุ่มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของงาน 
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตราส่วนค่าสินไหม 
(Loss ratio) ทีต่�า่กว่าค่าปกตเิน่ืองจากสถานการณ์ COVID 
ท่ีส่งผลให้การเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลด้วยการเจบ็ป่วย
ทั่วไปลดลง

Health insurance and group insurance products of THB 
1,807 million, increasing from THB 678 million of last 
year, is due to executing new contracts with customers 
both conventional and the issuance of new products 
with non-conventional with customers, along with the 
growth of the health insurance market. However, the 
Company continue to focus on underwriting and risk 
management processes with caution and prudence in 
order to control the quality of the underwriting result to 
maintain the risk appetite.

Ordinary life insurance products decrease by THB 16 
million, and, credit life insurance products decrease by 
THB 74 million, due to economic conditions and lower 
interest rates, especially in conventional product.

Total underwriting expenses are THB 2,678 million,  
increasing from THB 492 million of last year or accounted 
for 52%, which are due to:

The Company has recorded a claim arising from 
COVID-19 of approximately THB 170 million,  
including claims already notified by customers and 
estimates losss reserves for coverage in 2021 that 
have not yet been collected yet.

Claims and commission of health insurance and 
group insurance products have increased due to 
premium growth. However, such expenses have  
loss ratio below normal due to COVID-19 situation 
resulting in decrease in hospitalization with general 
illness.
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ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ จ�านวน 2,798 

บริษัทมีหน้ี สิน 1,328 ล ้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี  2563 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากสิ้นปี 2563 โดยมีสินทรัพย์ลงทุน
รวม 2,190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของสินทรัพย์รวม ซ่ึงเป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการด�าเนินงานของบริษัท และ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 191 ต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ร้อยละ 4.1 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของหน้ีสินจากสัญญาประกัน
ภัยจ�านวน 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของหนี้สินรวม 

As at December 31, 2021, the Company had assets  
amounting to THB 2,798 million, increasing by 3.6% from 
the end of 2020, with total investment assets of THB 2,190 
million, accounted for 78% of total assets, resulting from  
an increase in investments from the Company’s operations 
and accounted for ratio of 191% per insurance contract 
liabilities.
The Company had liabilities of THB 1,328 million, increasing 
by 4.1% from 2020, primarily due to an increase in insurance 
contract liabilities of THB 285 million, or accounted for 86% 
of total liabilities.

รายการ
Description

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 
Reinsurance premium written

ส�ารองสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง) จากงวดก่อน
Long-term Reserve Inc/(Dec) from prior period

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้สุทธ ิ
Earned Premium

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากงวดก่อน 
Unexpired risk reserves Inc/(Dec) from prior period
ผลประโยชน์จ่าย และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
Net Benefits and Claims Expense
ค่าบ�าเหน็จสุทธิ
Net Commission Expense
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
Underwritten & Operating Expenses
ก�าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 
Earnings (Loss) on Underwriting
รายได้จากการลงทุนสุทธิ และรายได้อื่น
Net Investment Income and Other Income
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Profit before Income Tax expenses
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Income Tax Expenses
ก�าไรสุทธิ
Net Profit

2,913

(6)

2,725

0

1,913

626

145

47

66

113

15

98

2,339

37

2,291

(10)

1.460

568

130

106

37

143

21

121

25%

-116%

19%

100%

31%

10%

12%

-55%

78%

-21%

-31%

-19%

2564
2021

2563
2020

YoY

(หน่วย: ล้านบาท)
(Unit : Million Baht)
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ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วน

รายได้ของบริษัทมาจากเบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้

เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้ (Earned Premium) คือ

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากเบ้ีย

ในส่วนของเบ้ียประกันภัยต่อรับ ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศ

ของเจ้าของ 1,469 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 จากปี 2563  
โดยเป็นผลจากการรับรู้ผลก�าไรจากการรับประกันภัยและบริษัท 
มีอัตราสวนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด�ารงตามกฎหมาย  
(CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ร้อยละ 338 ลดลงจากปี 2563  
ที่ร้อยละ 91 จุดร้อยละ จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID และ
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม CAR ของบริษัท
ยังคงสูงว่าระดับความเส่ียงท่ีส�านักงาน คปภ. ก�าหนดท่ีระดับ 120 
สะท้อนถึงสภาพคล่องท่ีเพียงพอในการรองรับความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ

รายได้ค่าบ�าเหน็จ ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
รายได้จากการลงทุนสุทธิ ผลก�าไรจากเงินลงทุน ผลก�าไร(ขาดทุน)
จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และรายได้อ่ืน โดยในปี 2564 ปี 2563  
และปี 2562 บริษัท มีรายได้รวมเท่ากับ 2,795.2 ล้านบาท 2,331.0 
ล้านบาท และ 2,388.9 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 และลดลงร้อยละ 2.4 ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่ม
ขึ้นของรายได้รวมในปี 2564 มาจากการเพิ่มขึ้นของเบ้ียประกันภัย 
รับสุทธิที่เติบโดจากการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
และประกันกลุ่ม แม้ว่าภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศเร่ิมมี 
การชะลอตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญดังนี้

เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้ซึ่งค�านวณจากเบ้ียประกันภัยต่อ 
รับทั้งหมด (Reinsurance Premium Written) หักด้วยเบี้ยประกัน
ภยัจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อ และปรบัปรงุด้วยส�ารองเบ้ียประกัน
ภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ 2,725.1 ล้านบาท 2,291.2  
ล้านบาท และ 2,281.5  ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 และร้อยละ 0.4 ตามล�าดับ 

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของประเทศไทยระหว่างปี 2560 -
ปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 0.6 โดยท่ีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ใน
ช่วงเดียวกันของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ส�าหรับในปี 2564 อัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันชวีิตในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อย
ละ 2.3 เนื่องจากประชาชนยังมีความเชื่อม่ันต่อการท�าประกันชีวิต  
โดยเฉพาะประกันสุขภาพควบโรคร้ายแรง ท่ียังคงมีแนวโน้มเติบโต 
ต่อเน่ือง ส่งผลท�าให้ในปี 2564 อัตราการเติบโตของบริษัทเพิ่มขึน้ 
จากปีก่อนร้อยละ 25.0 ซึ่งมากจากการเติบโตจากประกันสุขภาพ
เป็นหลัก

For the Shareholders’ Equity as of December 31, 2021, the 
Company possesses THB 1,469 million, increasing by 3.2% 
from 2020, as a result of recognition of underwriting profit 
and the Company has Capital Adequacy Ratio (CAR) as of 
December 31, 2021, at 338%, decreasing from 2020 by  
91 p,p., due to the impact of COVID-19 and interest rate 
change. However the Company’s CAR remains above the  
risk level set by the OIC at 120 which reflects sufficient 
liquidity to support economic uncertainty.

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 2021, 2020 and 2019, the Company’s total income was 
recorded at THB 2,795.2 million, THB 2,331.0 million and 
THB 2,388.9 million respectively, representing a growth rate 
of 19.9 percent and 2.4 percent respectively. An increasing 
in the Company’s total income mainly from the expansion of 
health and group insurance products. Although the overall 
domestic life insurance business has started to slow down 
in the past 2 years 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 2021, 2020 and 2019, the Company’s income had gain 
from earned premium of THB 2,725.1 million, THB 2,291.2 
million and THB 2,281.5 million respectively, representing 
a growth rate of 18.9 percent and 0.4 percent respectively.

In terms of reinsurance premiums for the life insurance 
business in Thailand, the Compound Annual Growth Rate 
(CAGR) between 2017 and 2021 was at 0.6 percent, while 
the Company’s growth rate of CAGR in the same period 
at 7.8 percent. In 2021, the rate of the growth of the life  
insurance business in the country increased by about 
2.3 percent from the previous year because people still  
believed in life insurance, especially health insurance  
with a critical illness that tends to grow continuously. As a 
result, in 2021, the Company’s growth rate increased by 
25.0% from the previous year, which was mainly driven by 
health insurance growth.
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ผลกำรด�ำเนินงำน
รำยได้

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรำยได้

Operating Performance
Income

Earned Premium
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รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ Net Investment Income

เบี้ยประกันภัยรับของประเทศไทย
ระหว่างปี 2560 - ปี 2564 

Gross premium written in Thailand  
During 2017 - 2021 (THB Million)

เบี้ยประกันภัยรับของบริษัท
ระหว่างปี 2560 - ปี 2564

THREL’s Gross premium written  
During 2017 - 2021 (THB Million)

หน่วย : ล้านบาท
CAGR:
7.8%

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย 
Source: OIC and the Thai Life Assurance Association

CAGR:
0.6 %

2560 
2017

2560 
2017

2562 
2019

2562 
2019

2561
2018

2561
2018

2563 
2020

2563 
2020

2564 
2021

2564 
2021

610,558

2,340
600,013

2,339

613,812 2,913

627,606

2,400
600,303 2,157

นอกจากน้ี การประกันชีวิตในประเภทร่วมพัฒนา (Non-
conventional Reinsurance) ท่ีบริษัทได้ร่วมคิดค้นและพัฒนา 
กับบริษัทประกันชีวิตอ่ืนซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงกว่า
สิบปีท่ีผ่านมา ท�าให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งการรับประกันภัยต่อที่มาก 
กว่าการรับประกันภัยต่อแบบดั้งเดิม

การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม
Conventional Reinsurance

1,353.0

1,372.1

2,725.1

1,202.8

1,088.4

2,291.2

1,261.5

1,020.0

2,281.5

49.6

50.4

100.0

52.5

47.5

100.0

55.3

44.7

100.0

การประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนา
Non-conventional Reinsurance
รวม 
Total

Another contr ibuting 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 over 
the past ten years, resulting in a higher market share when 
compared with the conventional reinsurance.

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได ้
Earned Premium

ปี 2564 
   2021

ล้านบาท 
Amount

ล้านบาท 
Amount

ล้านบาท 
Amount

ปี 2563 
   2020

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ปี 2562 
   2019

(หน่วย: ล้านบาท)
(Unit : THB Million)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ คือรายได้ท่ี ได้รับจากการลงทุน
ในสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบ้ีย 
เงินปันผล ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ลงทุน ก�าไรขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรม และส่วนแบ่งผลก�าไรขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม เป็นต้น

Net investment income was 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.
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ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิจะผันแปรไปตามสภาวะการลงทุน

สุทธิเท่ากับ 65.0 ล้านบาท 31.9 ล้านบาท และ 100.1 ล้านบาท 
ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 103.8 และลดลง 
ร้อยละ 213.8  ตามล�าดับ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิดังกล่าวคิด
เป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 3.1 ร้อยละ 1.7 
และร้อยละ 5.1 ตามล�าดับ

ในแต่ละปี เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมอัตราดอกเบี้ย
จากตราสารหน้ี เงินปันผลท่ีจะได้รับจากการลงทุนหลักทรัพย  ์
ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยในปี 2564 รายได้จากการลงทุน
สุทธิเพิ่มขึ้น เน่ืองจากภาวะตลาดมีการฟื้นตัวดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมี
การบันทึกรายการด้อยค่าสินทรัพย์ลงทุนใกล้เคียงกับปีก่อน โดย 
รายได ้จากการลงทุนสุทธิท่ี เ พ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการ 
ขายเงินลงทุน เงินปันผลรับจากเงินลงทุน และก�าไรจากการปรับ 
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้น

/1 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนค�านวณจาก ผลรวมของรายได้
จากการลงทุนสุทธิ ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ลงทุน ส่วนแบ่งผล
ก�าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และก�าไรขาดทุนจากการปรบั
มูลค่ายุติธรรม หารด้วยเงินลงทุน (เฉลี่ย)
/2 เงินลงทุนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
เพื่อค้า เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด เงินลงทุน
ทั่วไป เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในบริษัทร่วม

/1 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.
/2 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.

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน/1 (ร้อยละ) 
Investment Yield/1 (percent)

เงินลงทุน/2 (ล้านบาท) 
Investment/2 (THB Million)

In 2021, 2020 and 2019, the Company generated net  
investment income of THB 65.0 million, THB 31.9 million 
and THB 100.1 million, respectively, which increased 
103.8 percent and decreased 213.8 percent respectively.  
The rates of return on investment were 3.1 percent, 1.7 
percent and 5.1 percent, respectively.

Net investment income will vary according to investment 
situation each year; for example, economic conditions,  
interest rate from debt securities or dividends from  
securities investment in the stock market, etc. In 2021, 
investment income increased mainly due to the market 
condition has recovered. Even though the impairment of 
investment assets was recorded close to the previous year. 
The increase in net investment income was mainly due to 
sale of investments, dividends income from investments and 
increase in fair value gain on investments.     
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รายการ 
Items

2564 
2021

2563 
2020

2562 
2019

3.1

2,357.8

1.7

1,979.4

5.1

1,995.6
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2564 
2021

การประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

(ล้านบาท) 
Conventional  
Reinsurance

การประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

(ล้านบาท) 
Conventional  
Reinsurance

การประกันชีวิต
ประเภทร่วมพัฒนา 

(ล้านบาท) 
Non-Conventional 

Reinsurance

การประกันชีวิต
ประเภทร่วมพัฒนา 

(ล้านบาท) 
Non-Conventional 

Reinsurance

2563 
2020

จากหมายเหตุประกอบงบการเ งินส�าหรับป ี ส้ินสุดวัน ท่ี 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าอัตราก�าไรจากการรับประกันภัย

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้มีการจ�าแนกส่วนงานด�าเนินงาน
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม 
และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนา ดังนี้

ต่อของการประกันชีวิตประเภทด้ังเดิมลดลงในอัตราสูงเน่ืองจาก
สภาวะตลาดประกันชีวิตในประเทศ ในขณะท่ีอัตราก�าไรจากการรับ
ประกันภัยต่อของการประกันชีวิตประเภทร่วมพัฒนามีเสถียรภาพ
มากกว่าเนือ่งจากบริษทัสามารถบริหารจดัการเพื่อควบคมุคณุภาพ
ของการรับประกันภัยต่อได้

Notes to financial statements for the year ended December 
31, 2021 and 2020 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 was more relatively stable because the  
Company have capability to control the quality of reinsurance 
underwriting.

(หน่วย: ล้านบาท)
(Unit : THB Million)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได ้
Earned Premiums

1,353.0 1,372.1 1,202.8 1,088.4

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยต่อ 
Profit from underwriting

61.6 78.4 107.9 90.8

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
Underwriting expenses

1,291.4 1,293.8 1,094.9 997.6

อัตรำก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยต่อ (%) 
Underwriting profit margin (percent)

4.6 5.7 9.0 8.3

ค่ำใช้จ่ำย

ค่ำสินไหมทดแทน

Expenses

Claims Expenses

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. ค่าสินไหม

ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท้ัง

ทดแทน และ 2. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ท้ังท่ีมีการช�าระแล้วและยังไม่ ได้ช�าระให้กับผู ้ เอาประกันภัยต่อ  
เนื่องด้วยกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยตรงเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือ 
เสียชีวิต เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกัน
ภยัมอีายุครบตามท่ีกรมธรรม์ก�าหนด หรือครบช่วงเวลาท่ีกรมธรรม์
ก�าหนดไว้ หักด้วยค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัย 
ต่อ รวมถึงส�ารองค่าสินไหมทดแทนตามวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยพิจารณาจากค่าประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต ส�าหรับรายการ
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันประเมิน ท้ังจากรายการ
ความสูญเสียท่ีบริษัทได้รับรายงานและยังไม่ได้รับรายงาน ท้ังนี้รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการค่าสินไหมทดแทนนั้นด้วย

Two major expense categories for the Company are 1) claim 
expenses and 2) underwriting 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 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.

แบบ 56-1 One Report 256448



ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทน

อย่างไรก็ตามค่าสินไหมทดแทนจะมีผลต่อการค�านวณ

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิเท่ากับ 1,913.0 
ล้านบาท 1,460.2 ล้านบาท และ 1,420.6 ล้านบาท ตามล�าดับ ท�าให้
ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
เท่ากับร้อยละ 70.0 ร้อยละ 64.5 และร้อยละ 64.4 ตามล�าดบั โดยการ
เพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาเป็นผลหลักมากจาก
การเพิ่มขึ้นของการรับงานประกันสุขภาพท่ีเติบโตตามสภาวะตลาด
ประกันชีวิต ซึ่งเป็นงานท่ีมีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนโดยเฉล่ียสูง
กว่าผลิตภณัฑ์อ่ืนและค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์ COVID-19 
ท้ังนี้ บริษัทบริหารจัดการได้โดยเลือกพิจารณาภัยที่บริษัทยอมรับ
ความเส่ียงได้ อย่างไรกต็าม บริษทัมนีโยบายควบคมุอัตราค่าสินไหม
ทดแทนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยปรับปรุงเง่ือนไขการพิจารณา
รับประกันภัยหรือยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อที่มีผลขาดทุน เป็นต้น

ค่าบ�าเหน็จก�าไร (Profit Commission) ซึ่งจะกล่าวต่อไป อัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ค�านวณจากค่าสินไหมทดแทน 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน เปรียบเทียบกับเบี้ย
ประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้ โดยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนเป็น
หน่ึงในองค์ประกอบท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกัน
ภัยของบริษัท ท่ีเรียกว่าอัตราส่วนรวม หรือ “Combined Ratio”  
ที่จะได้อธิบายต่อไป

In 2021, 2020 and 2019, the Company recorded claims  
expenses at THB 1,913.0 million, THB 1,460.2 million and 
THB 1,420.6  million respectively, representing for three  
years a loss ratio of 70.0 percent, 64.5 percent and 64.4 
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, and claim from COVID-19  
situation. 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.
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ค่ำบ�ำเหน็จ

Underwriting Expenses

Commission expenses

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าบ�าเหน็จ

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ของบริษัท เป็นการท�าสัญญาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันชีวติ   
ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อจะแสดงรายการบัญชีอันประกอบด้วย 
(1) เบ้ียประกันภัยต่อรับ (2) ค่าใช้จ่ายท่ีพึงหักได้ ได้แก่ ค่าบ�าเหน็จ
จ่ายตามข้อตกลงในสัญญา และ (3) ค่าสินไหมทดแทนจ่ายตามความ
รับผิดต่อกรมธรรม์ในสัญญาประกันภัยต่อน้ันๆ ดังน้ันค่าบ�าเหน็จ 
จึงเปรียบเสมือน ส่วนลดจ่ายจากการรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ประกันภัยต่อ ค่าบ�าเหน็จแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือค่าบ�าเหน็จที่ต้อง
จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตเม่ือส่งงานให้บริษัท (Commission) และ 
ค่าบ�าเหน็จก�าไร (Profit Commission) ซ่ึงหมายถึง ส่วนแบ่งก�าไร 
จากผลการรับประกันภัยท่ีบริษัทต้องจ่ายให้บริษัทประกันชีวิตคู ่
สัญญา โดยส่วนแบ่งก�าไรจะมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามผลก�าไร
จากการรับประกันภัย หากงานท่ีรับประกันภัยมีการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนสูง ส่วนแบ่งก�าไรจากผลการรับประกันภัยในสัญญาน้ันๆ  
จะมีอัตราลดลงหรือไม่มี ท้ังน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาประกัน
ภัยต่อแต่ละฉบับ

Underwriting expenses include commission expenses,  
other underwriting expenses, and operating expenses.

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.
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ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีค่าบ�าเหน็จเท่ากับ 

อัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธิค�านวณจากค่าบ�าเหน็จหักรายได้

629.6 ล้านบาท 570.5 ล้านบาท และ 536.1 ล้านบาท ตามล�าดับ  
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธิเท่ากับร้อยละ 22.9 ร้อยละ  
25.1 และร้อยละ 24.2 ตามล�าดับ

ค่าบ�าเหน็จ เปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้  
โดยอัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธิเป็นหน่ึงในองค์ประกอบท่ีใช้ในการ 
วัดประสิทธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัท ท่ีเรียกว่าอัตรา 
ส่วนรวม หรือ “Combined Ratio” ที่จะได้อธิบายต่อไป

In 2021, 2020 and 2019, the Company recorded commission  
expenses at THB 629.6 million, THB 570.5 million and THB 
536.1million respectively, representing net commission  
expenses ratio of 22.9 percent, 25.1 percent and 24.2  
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.

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรับประกันภัยและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน

Other underwriting expenses

Operating expenses

Underwriting Expenses and Operating Expenses Ratio

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนประกอบด้วย เงินสมทบ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงานเป็น

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เก่ียวข้องกับการรับประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการรับประกันภัยอ่ืนตามท่ีตกลงกันในสัญญา
ประกันภัยต่อ

ค่าใช้จ ่ายเกี่ยวกับอาคาร ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ ่ายในการ 
ด�าเนินงานอื่น

หน่ึงในองค์ประกอบท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกัน
ภัยของบริษัท ท่ีเรียกว่าอัตราส่วนรวม หรือ “Combined Ratio” 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงานค�านวณ
จากผลรวมของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน และค่าใช้จ่าย 
ด�าเนินงาน เปรียบเทียบกับเบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ อัตราส่วนค่า
ใช้จ่ายรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงานของบริษัท ในปี 2564  
ปี 2563 และปี 2562   เท่ากับร้อยละ 5.0 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 5.4 
ตามล�าดับ

ด�าเนินงานเท่ากับ 92.7 ล้านบาท 93.0 ล้านบาท และ 92.1 ล้านบาท 
ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.3 และเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 0.9 ตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร  

ประกันภัยอ่ืนเท่ากับ 52.7 ล้านบาท 36.5 ล้านบาท และ 33.9  
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6 และ
ร้อยละ 7.7 ตามล�าดับ 

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.

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 2021, 
2020 and 2019, the ratio of underwriting and operating  
expenses was equivalent to 5.0 percent, 5.6 percent and 5.4 
percent respectively.

In 2021, 2020 and 2019, the Company recorded total  
operating expenses at THB 92.7 million, THB 93.0 million  
and THB 92.1 million respectively, accounting for a  
decreased rate of 0.3 percent and growth rate of 7.9 percent 
respectively. Most of the operating expenses are related  
to staff related expenses.

In 2021, 2020, and 2019, the Company recorded other  
underwriting expenses of THB 52.7 million, THB 36.5 million 
and THB 33.9 million respectively, accounting for a growth 
rate of 44.6 percent and 7.7 percent respectively.
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อัตรำส่วนรวม

ก�ำไรสุทธิ

อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนรวม 
Table illustrating the combined ratio

Combined Ratio

Net Profit

Return on Equity

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) เป็นอัตราส่วนหนึ่งท่ี

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิเท่ากับ

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทน

ดังน้ันหาก อัตราส่วนรวมต�่ากว่าร้อยละ 100 แสดงว่าธุรกิจ

ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกันภัย 
โดยอัตราส่วนรวมประกอบด้วยอัตราส่วนต่างๆ ดังนี้

98.5 ล้านบาท 121.4ล้านบาท และ 194.3 ล้านบาท ตามล�าดับ  
คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 3.5 ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 8.1 ตาม
ล�าดับ โดยในปี 2564 อัตราก�าไรสุทธิลดลงเน่ืองมาจากค่าสินไหม
ทดแทนงานประกันชวีิตประเภทสามญั ประกันสินเชือ่ และประกันกลุ่ม
ท่ีเพิ่มขึ้น ส�าหรับปี 2563 อัตราก�าไรสุทธิลดลงเน่ืองมาจากรายได้
เกี่ยวกับการลงทุนสุทธิที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 6.8 ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 13.4  
ตามล�าดับ

มีก�าไรจากการรับประกันภัย อัตราส่วนรวมของบริษัทในปี 2564  
ปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 98.0 ร้อยละ 95.2 และร้อยละ 
94.0 ตามล�าดบั โดยในปี 2564 อัตราส่วนรวมเพิ่มขึ้นเน่ืองจากบริษัท
มีอัตราส่วนค่าสนิไหมทดแทนงานประกันชวิีตกลุ่มและประกันสขุภาพ
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธิลดลง อัตราส่วน 
ค่าใช้จ่ายรับประกันภัย และค่าใช้จ่ายด�าเนินงานลดลง

Combined ratio is a commonly used ratio in measuring the 
efficiency of insurance. Combined ratio consists of the 
following:

In 2021, 2020 and 2019, the Company recorded a net  
profit of THB 98.5 million, THB 121.4 million and THB 194.3  
million respectively, representing a net profit margin of 3.5 
percent, 5.2 percent and 8.1 percent respectively. In 2021, a 
decline of profit margin was due to an increase in the claim  
incurred in ordinary life, credit life, and group insurance. In 
2020, a decline in profit margin was due to a decrease in net 
investment income.   

In 2021, 2020 and 2019, the Company recorded return  
on equity of 6.8 percent, 8.4 percent and 13.4 percent, 
respectively.

Consequently, if the combined ratio is lower than 100  
percent, meaning that the Company has profited from its  
reinsurance business. The Company’s combined ratio in 
2021, 2020, and 2019 was 98.0 percent, 95.2 percent, 
and 94.0 percent respectively. In 2021, the combined ratio  
increased as a result of an increase in the loss ratio of 
group and health insurance, while the commission ratio,  
underwriting expense, and operating expenses ratio  
decreased.

1)
2)
3)

1)
2)
3)

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
อัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธิ 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 

Loss ratio
Net commission ratio
Underwriting expenses and operating expenses 
ratio

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
Loss ratio

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 
Underwriting expenses and operating expenses ratio

อัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธ ิ
Net commissions ratio

อัตรำส่วนรวม  
Combined ratio

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

70.0

5.0

98.0

64.5

5.6

64.4

5.4

23.0 25.1

95.2

24.2

94.0

(หน่วย: ร้อยละ)
(Unit: percent)
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เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 
Amounts deposited on reinsurance

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 
Amounts dues from reinsurers

รวม
Total

สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการ

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ ประกอบด้วย เงินวางไว้จาก

เงนิวางไว้จากการประกนัภยัต่อ คอื เงินส�ารองจากเบ้ียประกันภยั

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้จากสัญญา

ณ ส้ินปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม

เทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากการ
ประกันภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภยัต่อ เงินลงทุนในหลักทรพัย์
และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การประกันภัยต่อ และเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

ท่ีบริษัทประกันภัย (ผู้เอาประกันภัยต่อ) เก็บจากบริษัทรับประกัน
ภัยต่อเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีท่ีผู้รับประกันภัยต่ออาจประสบ
ปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถช�าระหน้ีได้ตามสัญญาประกันภัย
ต่อ เงินส�ารองดังกล่าวผู้เอาประกันภัยต่อส่งคืนในปีถัดไปหรือเม่ือ 
วันสิ้นสุดสัญญา

ประกันภัยต่อเท่ากับ 135.0 ล้านบาท 433.9 ล้านบาท และ 214.6 
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 
4.8 ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 8.8 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เท่ากับ 2,797.5 ล้านบาท 2,700.1 ล้านบาท และ 2,426.2 ล้านบาท
ตามล�าดบั คดิเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 11.3 
ตามล�าดับ มีรายการที่ส�าคัญดังนี้

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.

Reinsurance Receivables consists of amounts deposited on 
reinsurance and amount due from reinsurers.

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 2021, 2020 and 2019, the Company’s reinsurance  
receivables amounted to THB 135.0 million, THB 433.9  
million and THB 214.6 million, representing 4.8 percent, 
16.1 percent and 8.8 percent of total assets respectively.  
Details are described below:

As of the end of 2021, 2020 and 2019, the Company’s total 
assets were recorded at THB 2,797.5 million, THB 2,700.1 
million and THB 2,426.2 million respectively, increasing by 
3.6 percent and 11.3 percent respectively.

ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์

ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

Financial Position
Assets

Reinsurance Receivables

ปี 2564 
   2021

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 
Reinsurance Receivables

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

(หน่วย: ล้านบาท)
(Unit : THB Million)

64.2

70.8

135.0

98.6

335.3

433.9

92.4

122.2

214.6
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สินทรัพย์ลงทุน Investment Assets
สินทรัพย์ลงทุนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนท่ีจะถือจน
ครบก�าหนด เงินลงทุนทั่วไป เงินให้กู้ยืม และเงินลงทุนในบริษัทร่วม   
โดยมีรายละเอียดดังนี้

Investment assets are composed of cash and cash  
equivalents, trading investment, available-for-sale  
investments, held-to-maturity investments, general  
investments, and loans, details of which are as follows:

รายการ
Particulars

ปี 2564 
   2021

ล้านบาท 
Amount

ล้านบาท 
Amount

ล้านบาท 
Amount

ปี 2563 
   2020

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ร้อยละ 
Percent

ปี 2562 
   2019

(หน่วย: ล้านบาท)
(Unit : THB Million)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
Cash and cash equivalents

เงินลงทุนทั่วไป 
General investments
เงินให้กู้ยืม 
Loans
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
Investments in an associate
รวม 
Total

เงินลงทุนเผื่อขาย 
Available for sale investment

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 
Held to maturity investment

เงินลงทุนเพื่อค้า 
Trading investment

ตราสารทุน 
Equity securities

ตราสารทุน 
Equity securities

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
Government and state enterprise securities

หน่วยลงทุน 
Unit trusts

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
Private enterprise debt securities
เงินฝากธนาคาร 
Deposits at banks

155.8

-

0.2

11.9

2,357.8

-

403.9

642.6

611.2

472.8

59.4

41.1

-

0.6

12.8

1,979.4

79.1

339.4

475.6

543.6

287.4

199.8

33.8

2.1

1.0

13.6

1,995.5

72.3

203.0

709.1

601.0

214.6

145.0

6.6

-

0.0

0.5

100.0

-

17.1

27.3

25.9

20.1

2.5

2.1

-

0.1

0.6

100.0

4.0

17.1

24.0

27.5

14.5

10.1

1.7

0.1

0.1

0.7

100.0

3.6

10.2

35.5

30.1

10.7

7.3

เงินลงทุนเพื่อค้ำ Trading investments
เงินลงทุนเพื่อค้า หมายถึง เงินลงทุนท่ีบริษัทลงทุนและมี

ณ ส้ินปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนเพ่ือค้าเท่ากับ
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทไม่มีเงินลงทุนเพื่อค้า

วัตถุประสงค์ที่จะขายในอนาคตอันใกล้ โดยลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

79.1 ล้านบาท และ 72.3 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 2.9 ร้อยละ 3.0 ตามล�าดับ

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 and 2019, the Company had total trading  
investments of THB 79.1 million, THB 72.3 million  
respectively, representing 2.9 percent, 3.0 percent  
respectively. 

In 2021, the Company has no trading investments.
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ท้ังน้ี เงินลงทุนเพ่ือค้า ณ ส้ินปี 2563 และปี 2562 คิดเป็น
อัตราส่วนต่อสินทรัพย์ลงทุนเท่ากับร้อยละ 4.0 และร้อยละ 3.6  
ตามล�าดับ

Nevertheless, trading investments in 2020 and 2019  
accounted for 4.0 percent, 3.6 percent of investment  
assets respectively.

เงินลงทุนเผื่อขำย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ

Available-for-sale investments

Held-to-maturity investments

Premise and equipment

เงินลงทุนเผื่อขาย หมายถึง เงินลงทุนท่ีบริษัทลงทุนและมี

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก�าหนด หมายถึง เงินลงทุนท่ีบริษัท

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และ

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนที่จะถือ

ทั้งนี้ เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนเผื่อขาย

ท้ังน้ี เงินลงทุนเผ่ือขาย ณ ส้ินปี 2564 ปี 2563 และปี 2562

วัตถุประสงค์ที่จะขายในอนาคต โดยประกอบด้วย ตราสารทุนและ
หน่วยลงทุน

ลงทุนและมีวัตถุประสงค์ท่ีจะถือจนครบก�าหนดไถ่ถอน ได้แก่  
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหน้ีภาคเอกชน และเงิน
ฝากธนาคาร

อุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 54.4 ล้านบาท 51.1 ล้านบาท และ 53.3  
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 
1.9 ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.2 ตามล�าดับ 

จนครบก�าหนดเท่ากับ 1,174.9 ล้านบาท 962.8 ล้านบาท และ 
1,068.7 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคดิเป็นอัตราส่วนต่อสินทรพัย์รวม
ร้อยละ 42.0 ร้อยละ 35.7 และร้อยละ 44.1 ตามล�าดับ 

และปี 2562 คิดเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์ลงทุนเท่ากับร้อยละ 49.9 
ร้อยละ 48.6 และร้อยละ 53.5 ตามล�าดับ

เท่ากับ 1,015.1 ล้านบาท 883.0 ล้านบาท และ 804.0 ล้านบาท  
ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 36.3  
ร้อยละ 32.7 และร้อยละ 33.1 ตามล�าดับ โดยสัดส่วนเงินลงทุน 
เผื่อขายของบริษัทเป็นตราสารทุนประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 
และเป็นหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 75

คดิเป็นอัตราส่วนต่อสินทรพัย์ลงทุนเท่ากับร้อยละ  43.0 ร้อยละ 44.6 
และร้อยละ 40.3 ตามล�าดับ

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.

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 2021, 2020 and 2019, premises and equipment-net of  
the Company amounted to THB 54.4 million, THB 51.1 million 
and THB 53.3 million respectively, representing 1.9 percent, 
1.9 percent and 2.2 percent of total assets respectively.

In 2021, 2020 and 2019, held-to-maturity investments 
amounted to THB 1,174.9 million, THB 962.8 million and 
THB 1,068.7 million, respectively, representing 42.0 percent, 
35.7 percent and 44.1 percent of total assets, respectively.

Held-to-maturity investments accounted for 49.9 percent, 
48.6 percent and 53.5 percent of investment assets in  
2021, 2020 and 2019, respectively.

In 2021, 2020 and 2019, the Company’s available-for-sale 
investments amounted to THB 1,015.1 million, THB 863.0 
million and THB 804.0 million respectively, representing 
36.3 percent, 32.7 percent and 33.1 percent of total assets 
respectively. A proportion of available-for-sale investments 
were reported at 25 percent to 40 percent and unit trust  
were report at 60 percent to 75 percent respectively. 

However, available-for-sale investments in 2021, 2020 and 
2019 made up 43.0 percent, 44.6 percent and 40.3 percent 
of investment assets respectively.

ที่ดิน 
Land

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 
Furniture, Fixture and equipment

อาคาร 
Building

คอมพิวเตอร์ 
Computers

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

17.6

2.8

8.3

17.6

3.8

17.6

5.1

25.0 27.2

1.0

29.4

1.2

(หน่วย: ล้านบาท)
(Unit : THB Million)

รายการ 
Particulars

แบบ 56-1 One Report 256454



กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร /  
Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Operating Results

หนี้สิน

เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว

Liabilities

Amounts Due to Reinsurers

Insurance Contract Liabilities

Long term insurance policy reserves

ณ ส้ินปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีหน้ีสินรวม

ณ ส้ินปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัท มีเจ้าหน้ีบริษัท

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย ส�ารองประกันภัย

ส�ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นส�ารองประกัน

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีส�ารองประกันภัย

เท่ากับ 1,328.5 ล้านบาท 1,276.1 ล้านบาท และ 967.6 ล้านบาท 
ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 และร้อยละ 
31.9 ตามล�าดับ โดยหน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักจากหน้ีสิน 
จากสัญญาประกันภัย โดยมีรายการที่ส�าคัญดังนี้

ประกันภัยต่อเท่ากับ 146.0 ล้านบาท 346.7 ล้านบาท และ 137.0  
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของรวมร้อยละ 5.2 ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 5.6  ตามล�าดับ

ส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ส�ารองค่าสินไหมทดแทน และ
ส�ารองเบี้ยประกันภัย

ชวีิตท่ีค�านวณตามวิธขีองคณติศาสตร์ประกนัภยัตามประกาศ คปภ. 
โดยมีข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประมาณการเก่ียวข้องกับ อัตราการ
ขาดอายุหรือเวนคนืกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและบริหาร 
อัตรามรณะและอัตราเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลท่ี 
ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น โดยทุกวันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่าส�ารองประกันภัยแบบเบ้ีย
ประกันภัยรวมกับส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�าหรับ
กรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ หากมูลค่าส�ารองประกันภัยแบบเบี้ย
ประกันภยัรวมสูงกว่าส�ารองเบ้ียประกันภยัท่ียังไม่ถอืเป็นรายได้ บริษัท
จะรบัรูส่้วนต่างและแสดงรายการส�ารองประกันภยัแบบเบ้ียประกันภยั
รวมในงบการเงิน 

ส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเท่ากับ 502.7 ล้านบาท 508.6 
ล้านบาท และ 471.2 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมร้อยละ 18.0 ร้อยละ 18.8 และร้อยละ 
19.4 ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2564 ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาวเริ่มอยู่ในระดับคงท่ี หลังจากท่ีมีการการเร่งการ
ตั้งส�ารองในช่วงปี 2560-2563

As at the end of 2021, 2020, and 2019, the Company had  
total liabilities of THB 1,328.5 million, THB 1,276.1 million and 
THB 967.6 million, respectively, increased by 4.1 percent and 
31.9 percent, respectively. The chiefly attributed changes 
in total liabilities were increased from insurance contract 
liabilities which the main items are as follows:

In 2021, 2020 and 2019, amounts due to reinsurers  
totaled THB 146.0 million, THB 346.7 million and THB 137.0 
million, respectively, representing 5.2 percent, 12.8 percent 
and 5.6 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

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.

In 2021, 2020 and 2019, the Company have long term  
insurance policy reserves of THB 502.7 million, THB 508.6 
million and THB 471.2 million respectively, representing  
18.0 percent, 18.8 percent and 19.4 percent of total  
liabilities to shareholders’ equity respectively. In 2021, 
long term insurance policy reserves have started to remain  
stable after the acceleration of reserves in 2017-2020

ยานพาหนะ 
Motor Vehicles

รวม - สุทธิ 
Total - Net

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

0.7 1.5 -

54.4 51.1 53.3

รายการ 
Particulars
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ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Loss Reserves 

Premium Reserves

Shareholders’ Equity

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน หมายถึง ประมาณการค่าสินไหม

ส�ารองเบ้ียประกันภัยเป็นส�ารองส�าหรับสัญญาประกันต่อรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่า

ณ ส้ินปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัท มีส�ารองเบ้ีย

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีส�ารองค่าสินไหม

ทดแทนส�าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง หรือยัง
ไม่ได้รับรายงาน และค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วแต่ผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ได้รับไป ทั้งน้ีการประมาณการค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการค�านวณเงินส�ารองประกันภัย 

ประเภทระยะส้ัน บริษทัจะเปรียบเทียบมลูค่าของส�ารองความเส่ียงภยั
ท่ียังไม่ส้ินสุดกับส�ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิจาก
ค่าบ�าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี และจะรับรู้ส่วนต่างเพ่ิมเติมหากมูลค่า
ของส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดสูงกว่าส�ารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิจากค่าบ�าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี โดยส�ารอง
ความเส่ียงภยัท่ียังไม่ส้ินสุดเป็นจ�านวนเงินท่ีบริษทัส�ารองไว้เพื่อชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตส�าหรบัการประกนัภัยทียั่งมี
ผลบังคับอยู่ ซึ่งค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

กับ 1,469.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 
จาก 1,424.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ขึ้นของก�าไรจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สุทธิจากการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 ก�าไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายติุธรรม และก�าไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 2.45 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 2.37 
บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2563

ประกันภัยเท่ากับ 493.3 ล้านบาท 326.8 ล้านบาท และ 307.6  
ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของรวมร้อยละ 17.6 ร้อยละ 12.1 และร้อยละ 12.7 ตามล�าดับ  
โดยในปี 2562 ส�ารองเบี้ยประกันภัยเป็นส�ารองเบี้ยประกันภัยท่ียัง
ไม่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 298.1 ล้านบาท และส�ารองความเส่ียงภัย 
ท่ียังไม่ส้ินสุดเท่ากับ 9.5 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 และปี2563  
ส�ารองเบ้ียประกันภัยมีเฉพาะส�ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็น 
รายได้ ท้ังน้ี ส�ารองเบีย้ประกนัภยัเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนการรบัประกันภัย 
ต่อระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น

ทดแทนเท่ากับ 142.0 ล้านบาท 29.0 ล้านบาท และ 7.8 ล้านบาท  
ตามล�าดับ โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อหน้ีสินและส่วนของเจ้าของรวม
ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 1.1 และร้อยละ 0.3 ตามล�าดับ  โดยในปี 2564 
มีการส�ารองค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได  ้
รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) จาก COVID-19 
เพิ่มขึ้น 

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.

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. 

As of December 31, 2021, shareholders’ equity was THB 
1,469.1 million baht, an increase of THB 45.1 million baht 
or 3.2 percent from THB 1,424.0 million baht at the end of 
2020, mainly due to an increase in profit from Company 
operation net of dividend payment from 2021 results, gain 
on valuation of available-for-sale investments measured at 
fair value and profit from actuarial estimation As a result, the 
book value of the Company as of December 31, 2021 was 
2.45 baht per share, increased from 2.37 baht per share at 
the end of 2020.

In 2021, 2020 and 2019, the Company had premium  
reserves of THB 493.3 million, THB 326.8 million and THB 
307.6 million, respectively, representing 17.6 percent, 12.1 
percent and 12.7 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 2021 and 2019, 
premium reserves was only for unearned premium reserve. 
Nevertheless, premium reserves increased from increasing 
in short-term reinsurance.

In 2021, 2020 and 2019, the Company’s loss reserves 
equaled THB 142.0 million, THB 29.0 million and THB 7.8 
million respectively, accounting for 5.1 percent, 1.1 percent 
and 0.3 percent of total liabilities to shareholders’ equity 
respectively. In 2021, an increase in loss reserves resulted 
from an increase in incurred but not reported claims (IBNR) 
from COVID-19.

แบบ 56-1 One Report 256456



กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร /  
Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Operating Results

นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ Key Accounting Policies
งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�า 
ขึ้นตามวิธีการบัญชีเก่ียวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลัก
เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องซึ่งก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูป
แบบงบการเงินท่ีก�าหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท�าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียว
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยเนื้อหาของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
ของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีงบการเงินท่ีผ่านการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีท่ีแสดงในรายงาน One Report (56-1) ท่ี 
www.thairelife.co.th หรือ www.set.or.th

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
จ�านวนหลายฉบับ ซึง่มีผลบังคบัใช้ส�าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชทีีเ่ริ่มในหรือหลังวนัที ่1 มกราคม 2564 มาถอืปฏบัิต ิมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ทั้งนี้ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

The financial statements have been prepared in  
accordance with Thai Financial Reporting Standards  
enunciated under the Accounting Professions Act B.E.  
2547, and in accordance with Thai accounting practices 
related to insurance and the accounting and reporting  
guidelines prescribed by the Office of Insurance  
Commission (“OIC”), and in accordance with the format  
of financial statements specified in the Notification of the 
Office of Insurance Commission (“OIC”) regarding criteria,  
procedures, conditions and terms for preparation and  
submission of financial statements and operating  
performance reports of life insurance companies B.E.  
(No.2) 2019 dated 4 April 2019. Details of the accounting  
policies of the Company and its subsidiaries can be 
viewed in the One Report (56-1) at www.thairelife.co.th or  
www.set.or.th.
During the year, the Company adopted the revised  
financial reporting standards and interpretations which are 
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 
2021. These financial reporting standards were aimed at  
alignment with the corresponding International Financial  
Reporting Standards with most of the changes directed 
towards clarifying accounting treatment and providing 
accounting guidance for users of the standards. However, 
the adoption of these financial reporting standards does 
not have any significant impact on the Company’s financial 
statements.

เงนิค้างรับจากการประกันภัยต่อ หมายถึง เบ้ียประกันภัย

ณ สิ้นปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัท มีเงินค้างรับเกี่ยวกับ

ค้างรับ ค่าบ�าเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้าง
รบัอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภยั และหักค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยบริษทั
บันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงิน และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ

การประกันภัยต่อ เท่ากับ 70.9 ล้านบาท 335.3 ล้านบาท และ 122.2 
ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 
ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 12.4 และร้อยละ 5.0 ตามล�าดับ โดยในปี 2564  
และปี 2562 เงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อลดลงเน่ืองจาก
บริษัทสามารถบริหารการเก็บหนี้ได้ดียิ่งขึ้น

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.

In 2021, 2020 and 2019, the Company had outstanding  
debts from reinsurance which was equivalent to THB 70.9 
million, THB 335.3 million and THB 122.2 million, respectively,  
which were accounted for 2.5 percent, 12.4 percent, 5.0 
percent of the total asset respectively. In 2021 and 2019, the 
amounts due from reinsurers declined since the Company 
was able to manage debt collection more effectively.

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ

Asset Management Ability
Amounts due from reinsurers
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ท้ังนี้เงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อของบริษัท ณ ส้ินปี 
2564 จ�านวนร้อยละ 100 ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ ดังที่เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

Nevertheless, as of December 31, 2021, 100 percent of  
the amounts due from reinsurers are not yet due, as  
indicated in No.8 of notes in the financial statement.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานหลักของบริษัท มาจาก

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด

ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสด

ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาบริการ

บริษัทฯ ไม่มีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือมีแหล่ง

บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ 

เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และรายได้จากการลงทุน ค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงเงินรับหรือจ่ายจาก 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ โดยในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 บริษัท
มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานเท่ากับ 223.0  
ล้านบาท 88.4 ล้านบาท และ 149.2 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยใน 
ปี 2564 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากเงินรับ 
จากการรับประกันภัยต่อ 

ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 23.4 ล้านบาท 2.2 ล้านบาท และ  
2.5 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยในปี 2564 กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุนใช้ ไปเพื่อด�าเนินโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตามแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
17 (สัญญาประกันภัย) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2567 และการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

ใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 84.8 ล้านบาท 78.8 ล้านบาท 
และ 168.0 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยรายการในกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินรายการหลักคือ การจัดสรรเงินปันผลจ่ายให้ 
กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

และมีจ�านวนเงินค่าบริการจ�านวน 5.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

เงินทุนนอกงบการเงิน

ส้ินปี 2564 เท่ากับ 0.9 เท่า  ซ่ึงเกิดจากเจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ  
และหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเป็นหลัก

Cash flow from operating activities is reinsurance  
rece ivables  and investment  income,  operat ing  
expenditures, corporate income tax and including cash 
received or paid from investments in securities. In 2021, 
2020 and 2019, the Company had cash flow provided  
from operating activities of THB 223.0 million, THB 88.4 
million and THB 149.2 million respectively. In 2021, cash 
flow from operating activities increased was the result  
from cash received from reinsurance.

In 2021, 2020 and 2019, the Company reported cash flow 
for investing activities of THB 23.4 million, THB 2.2 million 
and THB 2.5 million respectively. In 2021, cash flows from 
investing activities are used to implement information  
technology projects to accommodate changes in  
accounting practices issued by the Federation of  
Accounting Professions in accordance with IFRS17  
(Insurance Contracts) that are expected to be effective 
in 2024. And the development of information technology  
systems in order to increase the efficiency of the  
Company’s operations.

In 2021, 2020 and 2019, the Company’s cash flow employed 
in financing activities amounted to THB 84.8 million, THB 
78.8 million and THB 168.0 million respectively. The main 
item of cash flow from financing activities was dividend 
payment to the Company’s shareholders.

As of 31 December 2021, the Company had outstanding 
service commitments amounting to THB 5.9 million in relation 
to computer software maintenance.

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 2021 
was 0.9 times caused mainly from due to reinsurers and 
insurance contract liabilities.

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล

โครงสร้ำงเงินทุน

Liquidity and Capital Adequacy
Cash flow from operating activities

Cash flow from operating activities

Cash flow from financing activities

Contingencies and off-balance sheet arrangements

Capital Structure
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แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปี 2565 Life Insurance Business Outlook in 2022
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยมีความ

ปัจจัยท่ีส�าคัญอีกอย่างคือการเพิ่มขึน้ของการให้ความใส่ใจ

ในส่วนของรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ประกันน้ัน การเข้ามา

เปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย อาทิเช่น การลดลงของอัตราดอกเบี้ย 
โดยแม้ว่าปลายปี 2564 ดอกเบี้ยจะอยู่ในขาขึ้น แต่ก็อยู่ในช่วงที่ต�่า 
เม่ือเทียบกับ 5-10 ปี ท�าให้บริษัทประกันชีวิตต้องลดการออกแบบ
ประกันประเภทสะสมทรพัย์เนือ่งจากยากต่อการหาผลตอบแทน หรือ
การนัตีผลตอบแทนให้เป็นท่ีน่าสนใจต่อผูเ้อาประกันได้ อย่างไรกต็าม 
ตลาดก็เริ่มให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
สินทรัพย์เส่ียงมากขึ้น จึงท�าให้แบบประกันยูนิตลิงก์มีคุณค่าและ 
น่าจับตามองกันมากขึ้น โดยในปีหน้าเราคงจะเห็นบริษัทประกันชีวิต
พัฒนาแบบประกันเหล่านี้ออกมาสู่ตลาดเป็นจ�านวนมากเช่นกัน

เรื่องสุขภาพ ต้ังแต่ก่อนวิกฤตการณ์ COVID น้ัน ตลาดประกัน
สุขภาพก็เริ่มเติบโต โดยมี COVID เป็นกลไลกระตุ้นการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพอย่างมาก รวมถึงการท่ีผู้บริโภคมีความ
รู้ความเข้าใจด้านการท�าประกันมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่าน
มา จึงเกิดความต้องการที่หลากหลาย เป็นโจทย์ที่บริษัทประกันชีวิต
ต่างรีบน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ประกอบ
กับการบังคับใช้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ของ ส�านักงาน คปภ. 
(New health standard) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติท่ีทุกบริษัทต้องมีการ 
จดักลุ่มเงื่อนไขการพิจารณารบัประกัน การให้ความคุม้ครอง และการ
ให้ผลประโยชน์ ต่างๆ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ซื้อกรมธรรม์ ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถเปรียบเทียบ
กันได้ก่อนตัดสินใจซื้อ หรือเม่ือเกิดการเรียกร้องค่าสินไหม ดังนั้น  
แนวโน้มธุรกิจผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพจึงมีการต่ืนตัวอย่างมาก 
บริษัทประกันชีวิตทุกรายต้องมีการศึกษา ปรับปรุงแบบประกันให้ 
ทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และทบทวนเงื่อนไขของแบบ
ประกันเดิมๆ ที่เคยขายอยู่ให้เหมาะสม 

ของเทคโนโลยี และการปรับตัวอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคต่อการ 
ใช้งาน digital platform ท�าให้รูปแบบการขายผ่านช่องทางออนไลน์
มีความส�าคัญมากขึ้น บริษัทประกันชีวิตต้องมีการออกแบบประกัน
ท่ีเหมาะสมกับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น มูลค่าเบ้ียไม่สูง
มาก เงื่อนไขการพิจารณารับประกันง่าย และสะดวก การให้ความ
คุม้ครองชดัเจน เข้าใจง่าย เป็นต้น นอกจากกระบวนการขายทีมุ่่งเน้น
ช่องทางออนไลน์แล้ว กระบวนการดูแลผู้เอาประกัน การรับแจ้งเคลม  
การให้บริการให้ค�าปรึกษา Tele-medicine รวมไปถึงการสั่งจ่ายยา 
ก็มีแนวโน้มที่จะมีการให้บริการผ่านออนไลน์เช่นกัน ดังน้ันจะเห็นว่า
บริษัทประกันชวีิตนอกจากจะพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัชวีิตแบบใหม่ๆ 
แล้ว ยงัมีการร่วมพฒันารปูแบบการให้บริการร่วมกบับริษัทพนัธมิต
รอื่นๆ เพื่อประกอบกันเป็นองค์รวมของการดูแลชีวิตและสุขภาพของ
ลูกค้า (Total solution)

Over the years, life insurance market in Thailand has  
changed due to several factors, e.g. a decrease in interest 
rates. Although, at the end of 2021, interest rates are on 
the rise, they are in a low range compared with those of 
5-10 years ago. Therefore, life insurance companies have 
to reduce the design of endowment insurance because it is 
difficult to find returns or guarantee returns that can draw 
assured’s attention. However, the market becomes more 
interested in products related to investing in risky assets, 
which causes unit-linked insurance plan more valuable 
and attractive. Next year, we probably see life insurance  
companies develop such insurance plan to the market in 
large numbers as well.
Another significant factor is the increase in health care. 
Since before the COVID crisis, the health insurance market 
has been growing, with COVID as a mechanism to stimulate  
the growth of health insurance products substantially.  
Additionally, customers’ perception concerning an  
insurance has rapidly been increasing over the past year  
so there are a wide range of demands as challenges for  
life insurance companies to quickly develop products  
suitable for customers. Also, the enforcement of the New 
health standard of the OIC becomes guidelines for all 
companies to classify the conditions for  accepting the 
underwriting, providing coverages and benefits under the 
same standard for the sake of the assured, which must be 
clear, easy to understand and comparable, before making  
a purchase or when filing a claim. Thus, trend in the health 
insurance business is on high alert. All life insurance  
companies must study, improve the insurance model to  
meet consumer needs, and review the conditions of the 
existing insurance models to be appropriate. 
Regarding models of the insurance product sales, the  
arrival of technology and the rapid adaptation of consumers 
to the use of digital platforms have made online sales more 
important. Life insurance companies must design suitable 
insurance model for online sales, e.g. moderate premium 
values, easy and convenient conditions for acceptance of 
underwriting, clear and easy to understand coverages, etc. 
In addition to the sales process focusing on online channel, 
there are assured care process, process for notification 
of claims, Tele-medicine counselling services, including  
prescribing, likely to be available online. Therefore, it can be 
seen that life insurance companies, in addition to developing 
new life insurance products, have also developed service 
models with other partner companies in order to integrate 
total solution of life and health care.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 59



กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร /  
Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Operating Results

จากแนวโน้มและปัจจัยท่ีท้าทายการด�าเนินธุรกิจประกันชีวิต
บริษัทมีความมุ ่งมั่น ท่ีจะด�า เ นินกลยุทธ ์ เ พ่ือตอบรับต ่อการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้น รวมถงึแสวงหาโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการ ตลาดใหม่ และพันธมิตรใหม่ๆ เพ่ือสร้างการเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

According to the trends and factors that challenge life 
insurance business operations, the Company strives to 
implement strategies to respond to the changes, and 
seeks opportunities to develop products and services, new  
markets and new partners in order to create leaps and  
further sustainable growth.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

มุ่งคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการท่ีเปล่ียนแปลงในยุคดิจิตอลและสังคมผู้สูงอายุ  
ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความต้องการท่ี 
แตกต่างกันตามกลุ่มอายุของผู้เอาประกันภัย และมองหา 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายในรูปแบบใหม่ๆ ได้แก่ ช่องทาง
ออนไลน์  นอกจากนี้บริษัทยังร่วมบริหารผลการรับประกัน
ให้มีก�าไรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาเครื่องมือในการ 
บริหารจัดการพอร์ต เพื่อช่วยบริหารด้านอัตราค่าสินไหม
ทดแทน และการบริหารเงินกองทุน 
มุ่งขยายตลาดใหม่ไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งบริษัทได้เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ปี 2559 โดยบริษัทได้
ร่วมลงทุนก่อตั้ง TKI Life Insurance Company Limited 
ท่ีด�าเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตทุกประเภทในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งในปีท่ีผ่านมาได้เริ่มสร้าง
รายได้ และจากการด�าเนินตามแผนในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้
เริ่มเข้าไปในตลาดใหม่ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศไต้หวัน บริษัทยังคงจะพัฒนาธุรกิจในกลุ่มประเทศ 
ดังกล่าวต่อและแสวงหาคู่ค้าในตลาดน้ีอย่างต่อเน่ืองใน 
ปีหน้า 

มุ่งแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างโทเทิลโซลูชั่น
ให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยการเพ่ิมความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้กับบริษัทในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ปัจจุบันบริษัทได้เดิน
หน้าแสวงหาพันธมิตรจาก กลุ่มบริษัทรับประกันภัยต่อ 
กลุ่มบริษัทนายหน้า กลุ่มบริษัท Tech Partner เพื่อพัฒนา  
Digital Platform รวมถึงบริการทางด้านสุขภาพที่ตอบ
โจทย์วิถีการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ยุค New Normal

มุ่งเป็นกิจการเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable) บริษัทให ้
ความส�าคัญกับบทบาทและความรับผิดชอบในการช่วย 
ดูแลและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสังคมนอกเหนือ
จากบทบาทตัวกลางทางการเงินในระบบเศรษฐกิจซ่ึงเป็น
บทบาทดัง้เดมิทีมี่ความส�าคญัต่อการเติบโตและเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้น�าแนวคดิเรื่องความย่ังยนืมาปรบั
ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ได้แก่

To develop products and services to satisfy changing 
needs in the digital age and aging society with the 
product design covering variety of requirements 
according to the age group of the assured, and 
seek new distribution channels, including online 
channels.  In addition, the Company has managed 
insurance performances for long-term profitability 
by developing portfolio management tools to help 
achieve loss ratio and fund management. 
To expand new markets to Southeast Asian  
countries, where the Company has been operating 
since 2016, by jointly investing in TKI Life Insurance 
Company Limited that operates all types of life  
insurance businesses in the Lao People’s Democratic  
Republic, which has begun generating revenue last 
year. Due to implementation of last year’s plan, the 
Company has begun to enter the new markets in 
Vietnam, Cambodia and Taiwan. The Company will 
continue to develop its business in such countries 
and continue to seek partners in these markets next 
year. 
To seek business partners in order to create total 
solutions for life insurance businesses by increasing 
its capability to satisfy customer needs in terms of 
product and service development. The Company is 
now pursuing partners from the reinsurance group, 
brokerage group, and Tech Partner group, in order 
to develop Digital Platform as well as health services 
that serve the new normal lifestyle.

To become Sustainable establishment. The  
Company values the role and responsibility of  
preserving and enhancing the quality of the  
environment and society in addition to the role 
of financial intermediaries in the economy as its  
original role vital to economic growth and stability.  
The Company has adopted the concept of  
sustainability in its business operations by  
establishing guidelines for sustainability in 4  
aspects as follows: 
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ก. 
ข.
ค.
ง.

a. 
b.
c.
d.

การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
การสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
การดูแลพนักงานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
การด�าเนินงานดังกล่าวถูกหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทสามารถเติบโตได้
อย่างม่ันคงและยั่งยืนสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มและมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

Social and Environmental Care,
Ethical Business Practices,
Business Stability,
E m p l o y e e  We l l - b e i n g  a n d  C u s t o m e r  
Satisfaction. Such operations are assimilated  
as part of the business strategy so that the 
Company can grow steadily and sustainably, 
create value for all stakeholders, and contribute 
to achieving sustainable development goals.

ปัจจัยที่อำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต Factors for the Company’s Future Operations
เศรษฐกิจและสังคมไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทายในหลาย

มิติ สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม  
การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภค และความเส่ียงใหม่ท่ี
รุนแรงขึ้น รวมถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งเป็นท้ังความ
ท้าทายและโอกาสส�าหรบัเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยในหลายมิติ และ
สามารถส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในช่วง 2-3 ปี
ข้างหน้า ดังนี้

Thai economy and society are facing multidimensional 
challenges. There are recessional economic conditions, 
social transition, changes in consumer behavior, and new 
intensified risks, including the COVID-19 pandemic, that 
have widely affected the economy and public health. These 
are both challenges and opportunities for the Thai economy 
and business sector in many dimensions and can affect 
the operations of life insurance business over the next few 
years as follows:

•

•

•

•

•

•

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ียท่ีต�่าและคงท่ี รวมถึง
การหดตัวของเศรษฐกิจไทยและหนี้สินครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น 
กระทบต่อผลประกอบการและก�าลังซ้ือประชาชนอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้
ปัจจัยด้านสังคม ซ่ึงในปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายอุย่างสมบรูณ์ และค่าใช้จ่ายด้านการรกัษาพยาบาล
ของไทยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีต่ืนตัว รักษาสุขภาพ รวมถึงการใช้ 
internet และ social media ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในระยะถัด
ไป ความต้องการผลติภัณฑ์กลุม่ silver age และผลติภณัฑ์
ประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งผู้บริโภคจะหันไปใช้ช่อง
ทาง online ในการท�าธุรกรรมและเลือกซ้ือประกันภัย ส่ง
ผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก traditional 
products ไปสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และน�าเทคโนโลยีมา
ใช้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนความเส่ียงใหม่ ๆ ซึ่งรวม 
ถงึโรคระบาด เช่น COVID-19 ภาวะโลกร้อน ฯลฯ โดยกระแส 
ESG ถือได้ว่ามาแรงมากและได้รับการผลักดันในระดับภาค
การประกันภัย ภาคการเงิน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะเพื่อช่วยฟื ้นฟ ู
ความเชื่อมั่นและกอบกู้ภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจประกันภัย

Economic factors: Low and constant interest rates, 
including contraction in the Thai economy and 
rising household debts, have affected business  
performances and people’s purchasing power.
Social factors: In 2022, Thailand will enter the aging  
society completely, and its medical expenses  
continue to rise. In addition, active consumer  
behaviors, regarding health care and increased 
usage of the internet and social media, will create 
effects in the next phase with increasing demands  
for silver age products and health insurance  
products. Consumers will also turn to online  
channels to transact and shop for insurance. As 
a result, the product models need to be adapted  
from traditional products to new products with more 
adopted technology.
Environmental factors: This includes new risks, 
as well as pandemics such as COVID-19, global  
warming, etc. ESG is deemed very trendy and has 
been driven into the insurance sector and financial  
sector, both domestically and internationally,  
which must be emphasized, especially to help  
restore confidence and reestablish the image of the 
insurance business.
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•

•

•

•

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของธุรกิจประกันภัยมากท่ีสุดอีกปัจจัยหน่ึง 
เพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในอนาคต บริษัททุกแห่ง
ต้องมีการปรับตัวและน�าเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ การประยุกต์
ใช้ smart devices หรือ IoT ผนวกเข้ากับการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และในระยะถัดไป บริษัทประกันภัยก็จะ
เริ่มใช้ AI และ Data analytics เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเส่ียง 
รับประกัน และพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ปัจจัยด้านกฎหมาย ธุรกิจประกันภัยไทยอยู่ในช่วงของ 
การปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้ง IFRS 17 ท่ี
จะบังคับใช้ ในปี 2567 ส่งผลต่อวิธีการวัดมูลค่าหน้ีสิน  
และการรับรู้รายได้ทางบัญชี รวมถึงภาษีในธุรกิจประกัน
ภัย ตลอดจน พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีจะใช้
จริงในปี 2565 ซึ่งธุรกิจประกันภัยมีความเก่ียวโยงกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างมาก ท้ังในเรื่องการพิจารณารับ
ประกันภัย การวิเคราะห์ความเส่ียงของลูกค้าและการเสนอ
ผลติภัณฑ์ท่ีในอนาคตจะเป็นรปูแบบ Tailor made และ Data  
Governance มากขึ้น

ผลประกอบกำร
Operating Results

เบี้ยประกันภัยต่อรับ
Gross Written Premiums

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
Net Written Premiums

เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้
Earned Premium

ก�าไรจากการรับประกันภัย1

Underwriting Profit1

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
Net investment income

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
Profit before Tax

ก�าไรสุทธิ
Net Profit

สินทรัพย์ลงทุน
Investment Assets

สินทรัพย์รวม
Total Assets

หนี้สินรวม
Total Liabilities

ทุนเรียกช�าระแล้ว
Paid-up Capital

เงินกองทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น)
Capital Funds (Shareholders’ Equity)

2,913,425

2,890,845

2,725,117

47,166

64,756

113,011

98,496

2,357,840

2,797,530

1,328,458

600,000

1,469,072

2,338,705

2,319,390

2,291,209

105,655

31,397

142,588

121,435

1,979,404

2,700,104

1,276,108

600,000

1,423,996

2,339,703

2,324,110

2,281,480

126,256

100,075

232,005

194,256

1,995,587

2,426,164

967,550

600,000

1,458,614

2,400,298

2,380,760

2,347,462

234,102

74,117

310,022

253,467

1,952,881

2,357,869

918,948

600,000

1,438,921

2,157,428

2,136,580

2,096,545

455,964

82,355

542,233

435,684

1,987,421

2,397,065

853,601

600,000

1,543,464

1,975,176

1,950,078

1,965,811

299,753

86,682

390,000

321,748

1,596,792

2,052,532

739,517

600,000

1,313,015

1,850,785

1,828,084

1,833,458

423,065

52,424

478,113

388,673

1,526,145

2,025,325

742,862

600,000

1,282,464

Technological factors: These are one of the biggest 
impacts on the operation of the insurance business 
to be able to compete and grow in the future. All 
companies must adapt and integrate technologies, 
e.g. smart devices or IoT applications, with insurance 
product offers. In the next phase, insurers will start 
using AI and Data Analytics to help analyze risks, 
underwriting, and consideration of claim payment.
Legal factors: Thai insurance business is in the  
period of modifying relevant guidelines, including 
IFRS 17 to be effective in 2024, which will affect 
debt valuation methods and revenue recognition, 
including taxes in the insurance business, as well 
as the Personal Data Protection Act, to be effective 
in 2022, where the insurance business is related to  
personal data signif icantly,  whether i t  be  
underwriting, customer risk analysis. Also, future 
product offerings will be more tailor-made and  
Data Governance.

สถิติผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงิน 
Financial Information

(หน่วย: พันบาท)
(Unit : THB Thousand)

2564 
2021

2561 
2018

2563 
2020

2560 
2017

2562 
2019

2559 
2016

2558 
2015
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มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per share (Baht)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 
Dividend per Share (Baht)

อัตราค่าสินไหมทดแทน2

Loss Ratio2

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
Liquidity Ratio (x)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)
Gross Profit Margin (%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
Return on Assets

อัตราก�าไรสุทธิ (%)
Net Profit Margin (%)

อัตราส่วนเงินส�ารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Reserves to Equity Capital Ratio (x)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Assets Turnover Ratio (x)

อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิ (เท่า)
Net Retention Premium to Capital  
Fund (x)

อัตราส่วนรวม 
Combined Ratio

2.45

0.12

70.0

1.7

4.1

3.6

3.5

0.8

1.0

2.0

98.0

2.37

0.14

64.5

1.7

6.3

4.7

5.2

0.6

0.9

1.6

95.2

2.43

0.26

64.4

2.0

10.5

8.1

8.1

0.5

1.0

1.6

94.0

2.40

0.35

60.6

2.3

13.7

10.7

10.4

0.5

1.0

1.6

89.4

2.57

0.50

44.4

2.5

26.3

19.6

19.9

0.4

1.0

1.5

77.7

2.19

0.40 

48.9

2.5

20.0

15.8

15.6

0.4

1.0

1.5

84.6

2.14

0.50 

44.0

2.4

26.9

19.4

20.5

0.4

0.9

1.5

76.1

2564 
2021

2561 
2018

2563 
2020

2560 
2017

2562 
2019

2559 
2016

2558 
2015

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earnings per Share (Baht)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย3

Expenses Ratio3

อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน)
Current on Premium (day)

อัตราก�าไรจากการรับประกันภัย (%)
Underwriting Profit (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity Ratio (x)

อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อส�ารอง 
ประกันภัย (%)
Investment Asset per Premium  
Reserves (%) 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
Investment Yield (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (%)

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไรจากการรับประกัน (%)
Underwriting Profitability Ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง
Liquidity Ratio

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร
Profitability Ratio

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
Operating Efficioncy Ratio

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
Financial Ratio

0.16

28.0

0.7

1.7

0.9

202.9

3.1

6.8

0.20

30.7

0.5

4.6

0.9

214.9

1.7

8.4

0.32

29.6

0.4

5.5

0.7

236.9

5.1

13.4

0.42

28.8

0.5

10.0

0.6

255.5

3.8

17.0

0.73

33.3

0.6

21.7

0.6

290.1

4.6

30.5

0.54

35.7

0.6

15.2

0.6

335.8

5.3

24.8

0.65

32.1

0.6

23.1

0.6

373.1

3.6

31.4
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร /  
Management Discussion and Analysis of Financial Conditions and Operating Results

อัตราส่วนเงินส�ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า)
Reserves to Asset Ratio (x)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
Dividend Payout Ratio

0.4

73.1

0.3

69.2

0.3

80.3

0.3

82.9

0.2

68.9

0.3

74.6

0.3

77.2

2564 
2021

2561 
2018

2563 
2020

2560 
2017

2562 
2019

2559 
2016

2558 
2015

หมายเหตุ : 
Note
1.

3.

2.

สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงานและหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) 
Net of other operating expenses and allowance for doubtful debt (if any)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย หมายถึง อัตราส่วนค่าบ�าเหน็จสุทธิ + อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 
Expenses Ratio expressed as a Commission Ratio plus Underwriting and Operating expenses Ratio

อัตราค่าสินไหมทดแทน หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / (เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ - ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)จากปีก่อน) 
Loss Ratio expressed as a total of net loss (earned premiums deduct life policy reserve increase(decrease) from 
previous year)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น / 
General Information and other key information

General Information and 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท General Information

ข ้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล ท่ี บ ริษั ท ถื อ หุ ้ น ต้ั ง แ ต ่ ร ้ อ ย ล ะ 
10 ขึ้นไป

Legal Entities in which the Company holds shares more 
than 10 percent

ชื่อบริษัท Company Name

ชื่อบริษัท Company Name

เลขทะเบียนบริษัท Registered Number

เลขทะเบียนบริษัท
Registered Number

เว็บไซต์ Website

เว็บไซต์
Website

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริษัท

Percentage Owned

ทุนจดทะเบียน 
ออกจ�าหน่ายและ
ช�าระแล้ว

Share Capital 
Registered, 
Issued and Paid-up

จ�านวนและชนิดของ
หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

Share Capital 
Registered, 
Issued and Paid-up 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ Head office 
Location

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ Head office 
Location

ประเภทธุรกิจ Nature of Business

ประเภทธุรกิจ Nature of Business

โทรศัพท์ Phone

โทรศัพท์ Phone

0-2666-9000 0-2666-9000 

856-21417707 856-21417707 

โทรสาร Fax

โทรสาร Fax

0-2277-6227 0-2277-6227

856-21417705 856-21417705

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) Thaire Life Assurance PCL

TKI Life Insurance Company Limited TKI Life Insurance Company Limited

0107554000241 0107554000241

305013561-9-00
305013561-9-00

www.thairelife.co.th www.thairelife.co.th

www.tki-insurance.com
www.tki-insurance.com

ร้อยละ 32.5 32.5 percent

หุ้นสามัญจ�านวน 600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 
600,000,000 บาท

600 million ordinary shares of 
THB 1 each, Total THB 600 million

หุ้นสามัญจ�านวน 8,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 2,000 กีบ 
รวม 16,000 ล้านกีบ 
หรือประมาณ 66 ล้านบาท

8 million ordinary shares of LAK 
2,000 each, Total LAK 16,000 million 
or approximately THB 66 million

เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

48/15 Soi Rajchadapisek 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.

ด�าเนินธุรกิจประกันภัยต่อ ด้านการประกัน
ชีวิตทุกประเภท

Provision of reinsurance 
(life insurance business)

ด�าเนินธุรกิจการประกันชีวิตทุกประเภท Provision of insurance 
(life insurance business)

บริษัทจัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2543 ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยโดยมีธรุกิจหลักคอื ด�าเนนิธรุกิจประกันภยัต่อ ด้านการ
ประกันชีวิต บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และได้เปลี่ยน
ชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์จาก “บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด” 
เป็น “บริษัทไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2554 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 600 
ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 600 ล้านบาท

Thaire Life Assurance PCL. was established in January 
5, 2000, in which operates business in Thailand, with life 
reinsurance as the core activity. Thaire Life registered as a 
public limited company under the Public limited Companies  
Act B.E. 2535 and was renamed with the Ministry of  
Commerce from “Thaire Life Assurance Co., Ltd.” to “Thaire 
Life Assurance PCL” on September 29, 2011 and listed on 
the Stock Exchange of Thailand and began its first trading 
day on October 9, 2013. The Company currently has a total 
registered capital of THB 600 million, with a fully paid-up.

ข้อมูลทั่วไป5.1 5.1
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ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้ำงอิง Other References

ข้อมูลส�ำคัญอื่น Other key information5.2 5.2

หลักเกณฑ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต Major Law and regulations relating to life insurance  
business

สรุปหลักเกณฑ์ส�าคัญจากพระราชบัญญัติประกันชีวิตได้ดังต่อไปนี้
Summary of key regulations from Life insurance Act as following:

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

Share Registrar/ 
Transfer Agent

ผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 

The Stock Exchange of Thailand 
Building, 93 Ratchadaphisek Road, 
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

Thailand Securities Depository 
Co., Ltd.

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ Ms. Rachada Yongsawadvanich

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา 
ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 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

Phone

Phone

โทรศัพท์

โทรศัพท์

0-2009-93880-2009-9388

0-2264-9090
0-2264-9090

Fax

Fax

โทรสาร

โทรสาร

0-2009-94760-2009-9476

0-2264-0789-90
0-2264-0789-90

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้าน
ประกันชีวิต ภายใต ้พระราชบัญญัติประกันชีวิตมีส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส�านักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานก�ากับดแูลภายนอกซึง่ท�าหน้าท่ีออก
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือก�ากับความม่ันคงของบริษัท
ประกันภยัท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถงึให้บริษัทด�าเนินธรุกิจ
ด้วยความโปร่งใสและด�ารงไว้ซึ่งฐานะการเงินที่เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย

(กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2539 ว่า
ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีวาง
ไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน)

ไม่ต�่ากว่า 20 ล้านบาท
โดยได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนาย
ทะเบียน เป็นจ�านวน 21 ล้านบาท 

The Company has been granted with a life reinsurance  
l icense pursuant to Life Insurance Act, under the  
supervision of The Office of Insurance Commission (“OIC”), 
which responsible in regulating the insurance industry,  
overseeing the sustainability of insurance companies  
operates in Thailand and ensuring the transparent of the 
operations and an adequate level of financial strength of the 
insurance company in order to protect the insured.

ข้อก�าหนด
Terms

หลักเกณฑ์โดยย่อ
Summary of the regulations

สถานะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
Status of the Company 

as of 31 Dec 2021

หลักทรัพย์วำงประกันไว้กับนำย
ทะเบียน 

1. บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น / 
General Information and other key information
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(Ministerial regulation No.5 B.E. 
2539 pursuant to the value of  
Company’s collateral  placing with 
the registrar)

The Company shall place the  
collateral with the registrar no less 
than 20 Million Baht.

ข้อก�าหนด
Terms

หลักเกณฑ์โดยย่อ
Summary of the regulations

สถานะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
Status of the Company 

as of 31 Dec 2021

Collateral places with the 
registrar

1. The Company complies with the 
regulation by placing the collateral 
with the registrar at the amount of 
21 Million Baht. 

(มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551)

(Section 24 of Life Insurance Act 
B.E. 2535, amended B.E. 2551)

ร้อยละ 25 ของเงินส�ารองประกันภัย
ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยท่ียังมีความ
ผูกพันอยู่ และเงินส�ารองอื่น

The Company shall place the reserve 
with the registrar no more than 25 
percent of the insurance reserve, for 
the insurance policies that remain  
binding, and other reserves as  
prescribed by the Commission.

โดยได้วางหลักทรัพย์เป ็นเงินส�ารอง
ประกันภัยไว้กับนายทะเบียน เป็นจ�านวน 
319 ล้านบาท

กำรวำงหลักทรัพย์เป็นเงินส�ำรอง
ประกันภัยไว้กับนำยทะเบียน

Collateral places as a reserve 
with the registrar

2.

2.

บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์

The Company complies with the 
regulation by placing the reserve 
with the registrar at the amount of 
319 Million Baht.

การจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ ไม่น้อย
กว่าผลรวมของเงินส�ารอง และจ�านวน
หน้ีสินและภาระผูกพนัตามสญัญาประกัน
ชีวิต

The backup asset allocation shall 
not be less than the total of reserve 
and debt/obligation according to life 
insurance contract.

บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์

The Company complies with the 
regulation by allocating 1.8 times 
as much as the asset allocated the 
debt and obligation according to life 
insurance contract and the asset 
deposit with financial institution as 
stipulated by the regulation.

โดยได้จัดสรรสินทรัพย์ ไว้ส�าหรับหน้ีสิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันชีวิต
และการฝากสินทรัพย์ ไว้กับสถาบันการ
เงิน เป็นจ�านวนเท่ากับ 1.8  เท่า

กำรจัดสรรสินทรัพย์ ไว้ส�ำหรับ
หน้ีสนิและภำระผกูพนัตำมสญัญำ
ประกันชีวิต

The allocation of debt and 
obligation according to life 
insurance contract

3.

3.

(ประกาศ คปภ. เรื่อง การจดัสรรสินทรพัย์
ไว ้ส�าหรับหน้ีสินและภาระผูกพันตาม
สัญญาประกันชวีิตและการฝากสินทรพัย์
ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)

(pursuant to i tem 4 the OIC  
announcement  RE: the allocation 
of debt and obligation according 
to insurance contract and the asset 
deposit with financial institution 
B.E. 2551)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น / 
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ต้องด�ารงไว้ซ่ึงอัตราส่วนความเพียงพอ 
ของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio: CAR) ตลอดเวลาไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 120

Until  31 December 2021, the  
Company shal l  mainta in  the  
Capital Adequacy Ratio at 120% 

บริษัทที่รับประกันต่อต้องมีคุณสมบัติไม่
ต�่ากว่าที่กฎหมายก�าหนด

The foreign reinsurance shall  
maintain a minimum qualification  
as stipulated by law.

เพื่อประโยชน์ ในการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ผู้ถือหุ้น บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียน

For the benefit on payment of 
the dividend to shareholder, the  
Company shall obtain prior approval 
from the registrar.

บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์

The Company complies with the 
regulation by having the Capital 
Adequacy Ratio exceeding 120% 
(The information as of 31 December 
2021, before certified by the auditor)

โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงิน
กองทุน (CAR) ที่สูงกว่าร้อยละ 120 
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 ก่อนการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

บริษัทพิจารณาเอาประกันภัยต่อจาก
บริษทัรบัประกันภยัต่อท่ีมีอันความความ
น่าเชื่อถือไม่ต�่าว่า A 

The Company shal l  consider  
reinsured with the foreign reinsurer 
with credit rating at least A.

บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก�าหนดและได ้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงาน คปภ.ก่อนจ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหุ้น

The Company complies with the 
regulation and obtain the approval 
from OIC, prior to the payment.

กำรด�ำรงเงินกองทุน (CAR)

Maintenance of  Capi ta l  
Adequacy Ratio (CAR)

กำรคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ

The selection of reinsurer

กำรจ่ำยเงินปันผล

Payment  of  d iv idend to  
shareholder.

4.

4.

6.

6.

5.

5.

(ประกาศ คปภ. เรื่อง ก�าหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธี
การและเงื่อนไขในการค�านวณเงินกองทนุ
ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2562)

(Item 6 of OIC Announcement RE: 
the stipulation of type and category  
of the fund, including criteria,  
strategy and condition on calculating  
the fund of Life insurance Company 
B.E. 2562)

(ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการประกนัภยัต่อของบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ.2561)

(Item 12 of the OIC Announcement 
RE: Criteria, strategy and Condition 
on reinsurance of Life insurance 
Company B.E. 2561)

(มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2535)

(Section 32 of Life Insurance Act 
B.E. 2535, amended B.E. 2551)

ข้อพิพำททำงกฎหมำย

ตลำดรอง 

Legal Dispute

Secondary Market

5.3

5.4

5.3

5.4

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ

ด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจ�านวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งไม่มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยส�าคัญ

ประเทศอื่น
The Company has no securities listed on the stock  
exchanges of other countries. 

As of 31 December 2021, the Company has no significant 
legal dispute, which might consequence to negative impact 
on total assets, exceeding 5% of the shareholder’s equity. 
Also, there is no significant legal dispute which impacts to 
the Company’s operation.

ข้อก�าหนด
Terms

หลักเกณฑ์โดยย่อ
Summary of the regulations

สถานะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
Status of the Company 

as of 31 Dec 2021

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น / 
General Information and other key information
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คณะกรรมการบริษัทเช่ือม่ันว่าการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล

นอกจากน้ี บริษัทส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการ

-

-

-

-

-

-

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2564 ในกลุ่ม
ธรุกิจการเงิน จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 
146 บริษทัที่ได้รับการคดัเลอืกในปีนี ้แสดงให้เหน็ถึงการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างย่ังยืน ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

ได้รับผลประเมินการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน (CGR) ประจ�าปี 2564 ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็น
เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี 2564 ได้  
97-100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ”ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

Thaire Life was recognized by Thailand Sustainability  
Investment (THSI) 2021 in financial sector from the 
Stock Exchange of Thailand, as 1 of 146 companies 
selected this year represent operates sustainably with 
respect to Environmental, Social and Governance 
factors.

Thaire Life also received an “Excellent” rating for its 
2021 assessment in Thailand’s Corporate Governance  
Report (CGR) by the Thai Institute of Directors  
Association (IOD), marking its 5th consecutive year for 
this recognition since 2016.

Thaire Life obtained the quality assessment of the 
2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM  
Checklist) by the Thai Investors Association. Association 
of listed companies and the Office of the Securities and 
Exchange Commission for the year 2021 with 97-100 
points, which is in the level of “Excellent” continuing its 
achievement record since 2017.

จริยธรรมและคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งม่ันพัฒนายกระดับการก�ากับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ CG Code และ ASEAN CG  
Scorecard โดยคณะกรรมการได้ถือปฏิบัติตามประกาศ และด�าเนิน
การตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2564 
บริษัทได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ มีการส่ือสารให้กรรมการ 
ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและรับทราบโดยท่ัวกัน  
ถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ  
โดยให้พนักงานทุกคนได้ศึกษา ท�าความเข้าใจ และลงนามรับทราบ 
เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน พร้อมท้ังเผยแพร่
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว้บนเว็บไซต์บริษัทรวมถึงมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการในภาพรวม  
โดยมอบหมายให้ผู ้ท่ีเก่ียวข้องไปด�าเนินการและรายงานให้คณะ
กรรมการทราบ เช่น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและรายงานผลให้คณะกรรรมการทราบ
เป็นประจ�าทุกไตรมาส มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลเร่ือง
รายงานการถอืหลักทรพัย์ของกรรมการและฝ่ายบริหาร และรายงาน
ผลให้คณะกรรรมการทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส เป็นต้น

The Board of Directors believes that adherence to good 
governance, ethics and virtues in business operations will 
enhance the value added to the business in the long run, 
as well as determines to improve the level of corporate  
governance in accordance with the CG Code and ASEAN  
CG Scorecard. The Board has complied with the  
announcement and operated according to the Company’s  
principle of good corporate governance. In 2021, the  
Company received awards related to the compliance with its 
principle of good corporate governance and sustainability 
as follows:

In addition, the Company encourages compliance with good 
corporate governance and business ethics, communicates 
with all directors, executives and employees to recognize  
and acknowledge the importance of good corporate  
governance and business ethics by having all employees 
study, understand and sign acknowledgement in order 
to adhere to operational practices. It also publishes good 
corporate governance policies on the Company’s website 
and follows up on the overall compliance with the corporate 
governance policy by assigning relevant parties to take action 
and report to the Board. For example, it has appointed the 
Audit Committee to oversee conflicts of interest, internal 
control and audit, compliance with the laws and regulations 
of the relevant authorities, and report the results to the 
Board on a quarterly basis; it has designated the Company  
Secretary to oversee the reports of securities holdings of 
directors and management and report the results to the 
Board on a quarterly basis, etc.

6. กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 6. Corporate Governance Policy

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 71
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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจตาม

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย “ไทยรีประกันชีวิตมุ่งเป็นพันธมิตร

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมีการ
ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการและก�ากับดูแลให้มีการส่ือสาร
นโยบายดังกล่าวไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้รับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุก
ปีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานก�ากับ
ดแูลในฐานะท่ีเป็นบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตและบริษทัจดทะเบยีน 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับไปสู่มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการใน
ระดับสากล โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ ตามหลักการที่ส�าคัญดังนี้

ในการให้บริการรับประกันภัยต่อด้านชีวิต พร้อมพัฒนา สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการให ้กับลูกค้า เศรษฐกิจและสังคมอย่าง 
ย่ังยืน” โดยบริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
อย่างชัดเจนโดยผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้สื่อสารให้พนักงานทุกคน 
รบัทราบและเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์และค่านิยมสะท้อนอยู่ในการตัดสนิ
ใจและการด�าเนินงานของพนกังานในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
องค์กร ดังนี้

The Board of Directors determines to conduct business 
in accordance with good corporate governance and  
sustainable development by establishing policy on good 
corporate governance, ethics and business codes of  
conducts, anti-corruption policy and measure, as well 
as other policies related to corporate governance. It also  
oversees the communication of such policies to all  
executives, employees and stakeholders in order to  
acknowledge and apply in practice, monitors the  
compliance with the policies, and reviews such policies  
annually to be appropriate and in line with guidelines  
of regulatory authorities as it is a company in the life  
insurance business and a listed company with goals to raise 
its level to international corporate governance standards. 
The Company’s good corporate governance policies and 
practices related to the Board of Directors, shareholders and 
stakeholders are as of the following key principles:

Vision: “We aim to be the partner of choice that provides 
life reinsurance solutions and develops valuable products 
and services for clients to develop economic and social 
sustainability.” The Company clearly defines the objectives 
and goals of the organization, where the Director-General 
shall communicate to all employees and encourage the vision 
and values to be reflected in the decisions and operations of 
employees at all levels and later developed into corporate 
culture as follows:

6.16.1 Overview of Corporate Governance Policy and  
Guidelines

Vision, Goals and Value Statement 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และค่ำนิยม

พันธมิตรทางธุรกิจ Business Partner

-

-

-

-

ด้วยสัมพนัธภาพอันยาวนาน เรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างมูลค่าและ
ความส�าเรจ็ท่ียัง่ยนืทางธรุกิจให้กับลูกค้าและเป็นพนัธมิตร 
ที่ลูกค้านึกถึง
ในฐานะบริษัทประกันภัยต่อในประเทศ เราม่ันใจว่าข้อมูล
ความรู้ด้านประกันภัยต่อของเราเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยและ
ถูกต้องแม่นย�า สามารถแก้ ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

With long term relationship, we aim to add lasting 
value and sustainable success to our clients and 
become a preferred business partner.
As a local life reinsurer, we ensure our local  
knowledge is always up to date and accurate that 
can quickly and effectively feed solution for our 
clients.

แบบ 56-1 One Report 256472
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ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ค่านิยมที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ We will build the value with :

Shareholder

Employee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตของผลก�าไรอย่างต่อเน่ือง
ในแต่ละปี

เราให้การพฒันาบุคลากรทีด่เีย่ียมและให้การฝึกฝนความ
เป็นผู้น�าเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเป็นค�าม่ันให้กับ
พนักงานของเรา

รักษาระดับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง(CAR 
Ratio) ให้มากกว่า 300
เพื่อความม่ันใจในศักยภาพของการบริหารความเส่ียง
ของเรา
เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจได้อย่าง
มืออาชีพ

สร้างผลตอบแทนท่ีจูงใจให้กับพนักงานท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

To achieve YOY sustained profitable growth.

Provide excellent personal development and 
leadership practice to build experience and  
commitment to our staff.

To maintain CAR ratio above 300

To ensure quality of our risk management.

To manage our business portfolio professionally.

Build attractive compensation for qualified staff  
to achieve quality of life.

พันธมิตรทางธุรกิจ 
Business Partner

หลักประกันที่มั่นคง
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
การเน้นให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน
บริการเสริมในเรื่อง การฝึกอบรมและให ้
ค�าปรึกษา ด้านเทคนิค

เน้นนโยบายการลงทุน แบบอนุรักษ์นิยม
การพิจารณารับประกันภัย อย่างมีหลัก
เกณฑ์ที่ดี
การจัดการส่วนผสมรวมของธุรกิจ  
(อย่างมืออาชีพ)
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ และผลผลิต
ที่สูงขึ้น
ให้ผลตอบแทนที่ดี
ให้ความมั่นคงและโอกาส แห่งความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Conservative investment strategy
Prudent underwriting
Professional portfolio management
Business ethics

Employee talent program
Employee benefit program
Career development program

Financial Security
Fast and efficient service
Cost savings
Training and technical consultant 
services

- 
- 
- 
-

- 
- 

- 
 
-

- 

- 
-

- 
- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
- 
-

ผู้ถือหุ้น 
Shareholder

พนักงาน 
Employee

คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดอ�านาจ บทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 
โครงสร้างของคณะกรรมการ วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ การ
สรรหาและการเลือกตั้งกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การ
พฒันาความรูข้องกรรมการ การรายงานการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/
นิติบุคคลอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง องค์ประกอบ บทบาท
และหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย การแบ่งแยกต�าแหน่งระหว่าง
ประธานกรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่ ค่าตอบแทนของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แผนพัฒนาสืบทอด
ต�าแหน่งงาน (Succession Plan) และบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน

The Board of director set to has authority, roles and  
responsibilities of the Board, meetings of the Board,  
structure of directors, tenure of directors, nomination and 
election of directors, orientation programs for new directors,  
development programs for directors; holding of positions 
in other companies/entities by the directors and senior 
executives; composition, roles and duties of sub-board 
committees, separation of positions between the Chairman 
of the Board and the President, remuneration of directors, 
sub-board and senior executive, succession plan for key 
positions, and roles and functions of the Company Secretary.

Corporate Governance Structure of the Companyโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
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Rights and Treatment of Stakeholders

Good Internal Controls of the Company

นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กำรควบคุมภำยในที่ดีของบริษัท

•

•

•

•

•

•

การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย บริษัทตระหนกัถงึความส�าคญัและ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร 
พนักงาน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี คู่ค้า สังคม ชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม ซึง่ได้สะท้อนผ่านวิสัยทศัน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความมี
จริยธรรมและคุณธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
บริษัทมีช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ เพ่ือรับแจ้งข้อร้องเรียน 
เบาะแส และความคิดเห็นซ่ึงเป็นช่องทางกลางท่ีสามารถติดต่อ
ถึงคณะกรรมการของบริษัทและฝ่ายจัดการ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังในด้านสิทธิข้ัน 
พื้นฐาน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส บริษัทให้ความ
ส�าคญักับการรกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญ รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับและข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบ
การจัดท�ารายงานทางการเงนิและเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง เพียง
พอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนทันเวลา และมั่นใจว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง กระชับและตรงประเด็น

Treatment of Stakeholders: The Company recognizes  
the importance and rights of all stakeholders,  
including shareholders, customers, all iances,  
employees, commercial competitors, creditors,  
business partners, society, communities and  
environment, which is reflected through its vision,  
ethics and business codes of conduct. It intends to  
provide all stakeholders with maximum benefits 
based on ethics and morality for sustainable growth 
together. The Company has various communication 
channels to receive complaints, clues and comments 
as central means to reach to the Board of Directors and  
management.

Equitable Treatment of Shareholders: concerning  
fundamental rights, rights to attend and vote in  
shareholders’ meeting, rights to express opinion freely 
in the shareholders’ meeting, including the rights to  
a fair return.

Disclosure and Transparency: The Company focuses  
on maintaining financial credibility and disclosing  
sensitive information, including overseeing the  
disclosure of confidential information and information 
affecting the Company’s trading price. The Board of 
Directors is responsible for ensuring that the system 
prepares the financial reports and discloses, which is 
accurate, sufficient, timely and fair. It shall be disclosed 
to the public through various channels according to the 
conditions specified by the law or related authorities 
strictly, completely, in time and with confidence that 
such information is accurate, concise and pertinent.

บริษัทได้การด�าเนินการตามนโยบายและมาตรการด้าน
การควบคุมภายใน ได้แก่ นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ของกรรมการและพนักงาน การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบายการมีส่วนได้เสียและป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ีครอบคลุมถึงการดูแลข้อร้อง
เรียนและเบาะแสการกระท�าผิด

The Company implements internal controls policy and  
measurement in relation to, for example, the prevention 
against the use of inside information by directors and  
employees, related transactions, conflicts of interest,  
reporting of conflicts of interest of directors and senior  
executives, and the Anti-Corruption and Whistleblowers 
Policy.

แบบ 56-1 One Report 256474
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คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจริยธรรมและจรรยาบรรณธรุกจิ

ส�าหรับจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้ ให้ความส�าคัญในการ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความ

ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึง่จริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจน้ีถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ดแูลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 1) การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นท่ีดี ท้ังในด้านสิทธิขั้นพื้นฐานและการจัดให้มีการ
ด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2) การปฏิบัติต่อพนักงานที่ดี ที่ได้
ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
รวมถึงเรื่องผลตอบแทน และมุ่งเน้นดูแลการจัดให้มีส่ิงอ�านวยความ
สะดวกเพือ่ให้การปฏบัิติหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 3) การปฏบัิติ
ต่อลูกค้าทีด่ ี(บริษัทประกันชวีิต) ทัง้ในด้านการให้ความพึงพอใจ การ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า การ
รักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน รวมถึงการรักษาความลับและการ
จัดการข้อมูลของลูกค้า 4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้า
หน้ีท่ีดี โดยการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสุจริต เสรีและ
เป็นธรรม ภายใต้กรอบกฎหมาย 5) แนวปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ากับที่
ดี ท้ังในเรื่องการให้ความร่วมมือและประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 6) แนวปฏิบัติต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม 

ของบริษัท ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติด้านจริยธรรมตามหลักการใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ 1) หลักบรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
2) การค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภาพลักษณ์ 
ชือ่สียงและคณุธรรม 3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 4) การให้ข้อมลู
และแสดงความคดิเห็นต่อท่ีสาธารณะ 5) การรกัษาความลับของข้อมูล 
6) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหุ้นของบริษัท 7) การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น รวมถึงการให้และการรับของขวัญ ของก�านัล และการ
เล้ียงรับรอง 8) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อ
ต้านการสนับสนุนทางการเงนิและการก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอ�านาจท�าลายล้างสูง 9) ความปลอดภัยและทรัพย์สินของ
บริษัท 10) การใช้สิทธิทางการเมือง 11) การพนันและอบายมุข 12) 
การแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส (Whistle blower) 

เหมาะสมและความเพียงพอของจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการก�ากับดแูลกิจการท่ีเป็นสากลอย่างสม�า่เสมอ 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” “จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” โดยในปี 
2564 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท�าการอันเป็นการ
ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

The Board of directors has approved the Code of Ethics and 
Business Conduct, which covered with the Code of Business 
Conduct and the Code of Ethics for Directors, Executives 
and Employees that must be complied with by all directors, 
executives and employees. 

For business codes of conducts, it is the Company’s priority 
to ensure compliance with business codes of conducts in 
various aspects as: 1) good treatment of shareholders, in 
terms of both fundamental rights and the provision of investor 
relations operations; 2) good treatment of employees that has 
prioritized the development and empowerment of employees 
as well as returns and facilities to ensure efficient operations; 
3) good treatment of customers (life insurance company) 
in terms of serving to satisfaction, offering products and 
services that meet the needs of customers, maintaining 
sustainable relationships, including confidentiality and 
management of customers’ information; 4) good treatment 
of trading partners, commercial competitors and creditors 
by complying with honest, free and fair trade frameworks 
under the legal scopes; 5) good practices with regulatory 
authorities, as both cooperation and coordination in matters 
to enhance good management efficiency; 6) good practices 
with community, society and environment in order to conduct 
business with social responsibility. 

The codes of conduct of the Board of Directors, the  
Company’s executives and employees consist of ethical 
practices in various aspects as: 1) corporate governance 
and good governance; 2) consideration of the interests of all 
stakeholders, corporate image, name and virtue; 3) conflict  
of interest; 4) public information and commentary; 5)  
confidentiality of information; 6) use of internal information  
for trading the Company’s shares; 7) anti-corruption,  
including giving and receiving gifts, gratuities and  
receptions; 8) anti-money laundering and counter- 
terrorism and proliferation of weapon of mass destruction 
financing; 9) safety and security of the Company’s property; 
10) exercising political rights; 11) gambling and vices; 12) 
Whistle blower.

In this regard, the Board of Directors shall regularly review 
the appropriateness and adequacy of ethics and business 
codes of conducts in order to comply with international 
corporate governance, where the details can be viewed on 
the Company’s website under the title “Good Corporate 
Governance”, “Ethics and Business Codes of Conducts”. 
In 2021, there has been no director, executive or employee 
in violation of the Company’s ethics and business codes of 
conducts.

6.26.2 Ethics and Business Code of Conductจรรยาบรรณธุรกิจ
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ในปี 2564 บรษัิทได้พัฒนาการด�าเนินงานด้านการก�ากับ

การทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากน้ี งานด้านการพัฒนาบุคลากรมีความส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามประกาศการก�ากับ

ดูแลกิจการท้ังในเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีส�าคัญสรุปได้  
ดังนี้

การทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่ท่ีก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การก�ากับดูแลและ
บริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน
ชีวิต พ.ศ. 2564 (IT Risk and Cybersecurity Guideline) 
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย การจัดท�า Board 
Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาคณุสมบัติของ
กรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อใช้ส�าหรับสรรหากรรมการ
ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน เป็นต้น 

ในการขับเคล่ือนองค์กรให ้ เป ็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท  
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS - Human Resources 
Management System) ซึ่งครอบคลุมไปถึงแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง Succession Plan ของผู้บริหารระดับสูงและต�าแหน่ง
งานท่ีส�าคัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือหารือและติดตามความ 
คืบหน้าเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเป็นประจ�าทุกไตรมาส

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิตที่ออกโดยส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
หรือ CG Code ซึง่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์มาปรบัใช้ตามบริบทของบริษัท และมี
การทบทวนนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกจิการท่ีดขีอง
บริษัทให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
อย่างไรก็ตามบรษิัทยังคงมีส่วนท่ีบริษัทยังมิได้ปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

In 2021, the Company has developed important  
operations regarding corporate governance both as 
policies and practices with summary as follows:

There are reviews of the anti-corruption policy and 
the anti-money laundering and counter-terrorism and  
proliferation of weapon of mass destruction financing  
policy, improvements of policy and practice on IT 
Risk and Cybersecurity Guideline, review of the Sub- 
Committee Charter, preparation of Board Skill Matrix 
as a tool for considering the qualifications of existing  
directors and for the nomination of future directors, 
which the current Board of Directors has useful  
knowledge, skills and experience in management, etc. 

Additionally, task on personnel development is  
important in driving the organization in accordance 
with the Company’s strategy. In 2021, the Board of 
Directors has commissioned the Nomination and  
Remuneration Committee to develop the Human  
Resources Management System (HRMS), which  
covers the Succession Plan of senior management and 
key positions of the Company, which the Nomination 
and Remuneration Committee held meetings to discuss 
and monitor the progress of the matter specifically on 
a quarterly basis.

The Board of  Directors has adhered to the  
announcement on good corporate governance of 
life insurance companies, issued by the Office of the  
Insurance Commission, and the Corporate Governance 
Code B.E.2560 (2017), or CG Code, issued by the  
Securities and Exchange Commission, in order to  
apply in the context of the Company and has reviewed 
the Company’s policies relating to good corporate 
governance in accordance with such principles at least 
once a year. However, there are still some parts that the 
Company has not yet adhered to the good corporate 
governance principles. 

6.36.3

6.3.1 6.3.1

Major Changes and Developments in Corporate  
Governance Policy, Practices and Systems in 2021 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัของนโยบาย แนวปฏบัิติ 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ในปี 2564

Compliance with the Corporate Governance 
Principles of the Company in 2021

แบบ 56-1 One Report 256476
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6.3.2 6.3.2เรื่องท่ีบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
ได้ ดังนี้

Matters which still have not implemented in  
Corporate Governance Principles

1.

2.

1.

2.

คณะกรรมการควรระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทโดยควรก�าหนดไว้ ไม่เกิน 9 ปี  
โดยไม่มีข้อยกเว้น 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว ร พิจ า ร ณ า แ ต ่ ง ต้ั ง  C G  
Committee (ระดับกรรมการ)

แนวปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการไม่มีการก�าหนด
วาระทีด่�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ เนือ่งจากบริษัท
เชือ่ม่ันว่ากรรมการอิสระเป็นผูท้ีมี่ความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการด�าเนินธรุกจิเป็น
อย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอ
แนะ ท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือมีอ�านาจควบคมุ ไม่ถกูโน้มนาว
หรือครอบง�าจากฝ่ายบริหารมีคณุสมบัติกรรมการอิสระ
ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน กลต. ประกอบกับการ
สรรหากรรมการอิสระรายใหม่ในธุรกิจที่บริษัทด�าเนิน
การอยู่ค่อนข้างยาก  

แนวปฏิบัติของบริษัท : ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง 
CG Committee แต่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการ 
บริษัท เป็นผู ้ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทยึดม่ันที่จะ 
ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งผล 
ให ้ ได ้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทยในระดับ ดีเลิศ จากสถาบัน IOD

ท้ังน้ี บริษัท ได้เผยแพร่นโยบายส�าคัญที่เก่ียวข้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษท่ีเว็บไซต์บริษัท www.thairelife.co.th ภาย
ใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั้งมีการ
เผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษัทรับทราบผ่านระบบ 
Intranet ของบริษัท

The Company’s practice : 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.

Reasons or Substitution Measures : 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 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 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 set up a CG 
Committee.
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คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคำตอบแทน
Nominating & Remuneration

Committee

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ERM Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ�ายดูแลการปฏิบัติ
ตามกฏหมาย
Compliance

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน

Internal Audit

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

ฝ�ายพัฒนา
ธุรกิจ 1
Business

Development 1

ฝ�ายพัฒนา
ธุรกิจ 2
Business

Development 2

ฝ�ายการตลาด
ทางเลือก
Alternative
Marketing

ฝ�ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ�

Product
Development

ฝ�ายวางแผน
กลยุทธิ์
Strategic
Phanning

ฝ�ายพ�จารณา
รับประกันภัย
Underwriting

ฝ�ายสนับสนุน
ข�อมูล

Data Support

ฝ�ายบัญชี
และการเง�น
Accounting
and Finance

ฝ�ายบร�หาร
สำนักงาน

Administration

ฝ�ายบร�หาร
ความเสี่ยง

Enterprise Risk
Management

ฝ�ายลงทุน
Investment

ฝ�าย
คณิตศาสตร�

ประกันภัย
Actuarial

ฝ�าย
ที่ปร�กษา

ทางการแพทย�
Medical

Consultant

ฝ�ายบร�หาร
และพัฒนา
ทุนมนุษย�

Human Capital
Management &
Development

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information
Technology

ฝ�ายควบคุม
ภายใน

และงบประมาณ
Operation Control

& Budgeting

ผู�ช�วย
ผู�อำนวยการใหญ�

Senior
Vice President

ผู�ช�วย
ผู�อำนวยการใหญ�

Senior
Vice President

ผู�ช�วย
ผู�อำนวยการใหญ�

Senior
Vice President

ผู�อำนวยการฝ�าย
Vice President

ผู�อำนวยการฝ�าย
Vice President

ผู�อำนวยการฝ�าย
Vice President

ผู�อำนวยการฝ�าย
Vice President

รอง
ผู�อำนวยการใหญ�

Executive
Vice President

ผู�อำนวยการใหญ�
President

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร พนักงำนและอื่น ๆ / 
Corporate Governance Structure, Important Information about the Board of Directors, the Sub - Committees, Management / Executives,  
Employees, and Other

7.1 โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
Corporate Governance Structure of the Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการจ�านวน 10 คน 

ปัจจุบันคณะกรรมการ 10 คนดงักล่าว ประกอบด้วยกรรมการ

7.27.2 Board of Directors
Board of Directors Structure

คณะกรรมกำร
โครงสร้างคณะกรรมการ

โดยได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ตลอดจนมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย ท้ัง
ในด้านทักษะวิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน อาย ุเพศ คณุสมบัติ
ท่ีส�าคัญอ่ืนๆ และมีความจ�าเป็นที่ต้องมีกรรมการส่วนหน่ึงที่เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตท่ีมีอยู่จ�านวนจ�ากัดเพื่อให้
มีความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาความสมดุล
ขององค์ประกอบที่หลากหลายดังกล่าว  

ท่ี เป ็นสุภาพสตรีจ�านวน 4 คนและสุภาพบุรุษจ�านวน 6 คน  
ซึ่งกรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการท�างานหรือ 
เคยท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาคธุรกิจ 
และภาครฐั ส่วนด้านพื้นฐานการศกึษามีความรูท้ีห่ลากหลายท้ังด้าน
การประกนัภัยและประกันชวีิต การบญัชแีละการเงิน การบริหารธุรกิจ 
การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเส่ียง การก�ากับดูแลกจิการท่ีดี 
ด้านสถติิและคณติศาสตร์ประกันภยั วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และรวมถึงด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความจ�าเป็น
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

As of December 31, 2021, the Company has 10 directors 
with the structure of the Board of Directors in accordance 
with the regulatory authority’s guidelines, as well as a 
wide range of constituents in terms of professional skills,  
specialization, age, gender, other important qualifications.  
Also, it is necessary to have a part of directors with expertise 
in the limited field of life insurance in order to comply with 
the Company’s business policies and strategies. The Board 
of Directors has a policy to maintain the balance of such 
diverse constituents. 

Currently, the Board of Directors consists of 10 members, 
which are 4 ladies and 6 gentlemen, all of whom have work 
experiences or used to work as the highest executives 
of business and government agencies with educational 
background in various fields of property and life insurance, 
accounting and finance, business administration, strategic 
planning, risk management, good corporate governance, 
statistics and actuarial science, engineering, science and 
technology, and other areas that are beneficial and necessary 
for the Company’s business operations. The constituents of 
the Board of Directors can be summarized as follows:

•

•

•

•

•

•

กรรมการอิสระ จ�านวน 6 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60) 
ได้แก่ นายสุจินต์ หวั่งหลี ดร.กอปร กฤตยากีรณ นางคมคาย  
ธูสรานนท์ ดร.สุธี โมกขะเวส นายธะเรศ โปษยานนท์ และ นาง
กิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30) ได้แก่ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี 
นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย์

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 คน (คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 10) ได้แก่ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

6 independent directors (accounted for 60%) are Mr. 
Suchin Wanglee, Dr. Kopr Kritayakirana, Mrs. Komkai  
Thusaranon, Dr. Suthee Mokkhavesa, Mr. Tarate  
Poshyananda, and Mrs. Kittiya Todhanakasem
3 executive directors (accounted for 30%) are Mr. Sutti 
Rajitrangson, Ms. Navadee Ruangrattanamethee, and 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

1 non-executive director (accounted for 10%) is  
Mr. Oran Vongsuraphichet
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและจ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี ้
As of December 31, 2021, the Board of Director are listed below:

นายสุจินต์  หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์  
Mr. Sutti Rajitrangson

ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

นางคมคาย  ธูสรานนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

นางกิตติยา โตธนะเกษม 
Mrs.Kittiya Todhanakasem

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa

ธันวาคม 2542 
December, 1999

สิงหาคม 2555 
August, 2012

ธันวาคม 2542 
December,1999

กรกฎาคม 2559 
July, 2016

กุมภาพันธ์ 2564 
February, 2021

พฤศจิกายน 2559 
November, 2016

22 ปี 1 เดือน 
22 Years 1 Months

9 ปี 5 เดือน 
9 Years 5 Months

22 ปี 1 เดือน 
22 Years 1 Months

5 ปี 6 เดือน 
5 Years 6 Months

- ปี 11 เดือน 
- Year 11 Months

5 ปี 2 เดือน 
5 Years 2 Months

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และกรรมการลงทุน

กรรมการ ผู้อ�านวยการใหญ่   
กรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจ
สอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการลงทุน

Chairman, Independent Director 
and Investment Committee

Director, President, Director of the 
Investment Committee and Director 
of Enterprise  Risk Management 
Committee  

Independent Director, Chairman of 
the Audit Committee, Chairman of 
the Remuneration and Nominating 
Committee

Independent Director, Director of 
the Audit Committee, Director of 
the Remuneration and Nominating 
Committee, Chairman of Enterprise  
Risk Management Committee  

Independent Director, Director of 
the Audit Committee, Director of 
the Remuneration and Nominating 
Committee, Director of Enterprise  
Risk Management Committee

Independent Director, Director of 
the Investment Committee and 
Director of Enterprise  Risk  
Management Committee  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

Date of Appointment

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ 

Number of Years
in Directorship

แบบ 56-1 One Report 256480
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นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee  
Ruangrattanametee

นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn  
Suwansathit

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet

นายธะเรศ โปษยานนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

กรกฎาคม 2559 
July,  2016

กรกฎาคม 2559 
July,  2016

เมษายน 2562 
April, 2019

เมษายน 2562 
April, 2019

5 ปี 6 เดือน 
5 Years 6 Months

5 ปี 6 เดือน 
5 Years 6 Months

2 ปี 9 เดือน 
2 Years 9 Months

2 ปี 9 เดือน 
2 Years 9 Months

กรรมการ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการลงทุน

กรรมการ 
Director

Director and Senior Vice President 
and Director of Enterprise  Risk 
Management Committee  

Director and Senior Vice President 
and Director of Enterprise  Risk 
Management Committee

Independent Director, Director of 
Enterprise Risk Management  
Committee  and Director of the 
Investment Committee

7.

8.

9.

10.

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

Date of Appointment

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ 

Number of Years
in Directorship

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามคือ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายสุทธิ 
รจิตรังสรรค์ นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี และ นาง  นัฏชกร สุวรรณ
สถิตย์ สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ
บริษัทยกเว้น นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี และนางนัฏชกร สุวรรณ
สถิตย์ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยมีเลขานุการบริษัทคือ นางสาว
สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์

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.

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

คณะกรรมการชดุย่อยจะมีการประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด

7.37.3 Subcommitteesคณะกรรมกำรชุดย่อย

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการใน
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและท�าหน้าท่ีติดตามเรื่อง
ส�าคัญที่เกิดขึน้เป็นประจ�าหรอืเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้
ชิด ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ารวม 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีการก�าหนดวันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้า
ตลอดทั้งปี ท้ังน้ี หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ
ไว้อย่างชัดเจน ตามที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.thairelife.co.th ภาย
ใต้หัวข้อ “การก�ากับดแูลกจิการ” ”นโยบายส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกับหลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” สรุปได้ดังนี้

The Board of Directors has appointed subcommittees to  
enhance efficiency in business administration and  
supervision 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. 

Meetings of each Subcommittee are held in accordance with 
the criteria specified in the charter of each Subcommittee and 
the Corporate Governance Handbook, and are scheduled in 
advance for the entire year. The duties and responsibilities 
of each subcommittee are clearly specified in its charter, 
which is available on www.thairelife.co.th under the section 
“The policies about Corporate Governance.” Details are 
summarized below.
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จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันประกอบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระ

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านท่ีมีความรู ้และจบการ

Audit Committee

Term of Office

The Scope of Duties and Authorities 

คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.

2.

3.

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

นางคมคาย  ธูสรานนท์

นางกิตติยา โตธนะเกษม
Mrs. Komkai Thusaranon

Mrs.Kittiya Todhanakasem

Dr. Kopr Kritayakirana
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

Independent Director and Audit Committee

Independent Director and Chairman of the 
Audit Committee

กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ  
3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 
3 ท่าน ดังนี้

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ท้ังน้ี เมื่อครบก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจ
สอบท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังให้กลับเข้า 
ด�ารงต�าแหน่งได้อีก

การศึกษาด้านบัญชีและการเงิน เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคมุภายใน การคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัช ีและการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังน้ี นางสาวพนิดา อากาศอ�านวย  
ผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ

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, 2021, 
its existing members are listed below:

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.

There are all members of the Audit Committee, 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.

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

1.

2.

1.

2.

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
ของบริษัท และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดๆ ท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคญัในระหว่างการตรวจ
สอบบัญชีของบริษัท

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.
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3.

4.

5.

6.

3.

4.

5.

6.

สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit) และระบบการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
กรอบท่ีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล แสดงความ
เห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาความ
เป็นอิสระ ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเสนอความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน อนุมัติกฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และ
ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตและข้อ
จ�ากัดในการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันชีวิตข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายงานการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึง่สินทรพัย์ หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

To  R e v i e w  a n d  a s s e s s  t o  e n s u r e  t h e  
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.
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7.

8.

9.

(ก)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ข)
(ก)

(ค)

(ง)

(ง)

(ข)

(ค)

(a)

(e)

(f)

(g)

(h)

(b)
(a)

(c)

(d)

(d)

(b)

(c)

7.

8.

9.

จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน 
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง
ต่อไปนี้

ปฏบิติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท กรณีได้รบัรายงานผลการสืบสวนสอบสวน พบ หรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ 

ความเห็นเก่ียวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชือ่ถอื
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจ
สอบได้รบัจากการปฏบัิติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter)

รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุน
ท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

การทุจริต คอร์รปัช่ัน ฉ้อฉล มส่ิีงผดิปกต ิหรือมีความ
บกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การกระท�าท่ีส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน  
ผลการด�าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงรวมถึง ประกาศ
และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย 
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

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.

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

Transactions with possible conflict of interest; 

Violation of laws applicable to the Company’s 
business.
Actions that may severe impact the financial 
position, financial performance or the reputation 
of the Company.

Opinion on appropriateness of the auditor;

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

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 

โดยหากไม่ด�าเนินการแก้ ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ให้กรรมการตรวจสอบรายงานต่อส�านักงาน 
คปภ. หรือส�านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ชักช้า

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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จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ปัจจุบันประกอบด้วย
Enterprise Risk Management Committeeคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.

2.

4.

6.

3.

5.

นางคมคาย ธูสรานนท์

ดร.สุธี โมกขะเวส

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี

นายธะเรศ โปษยานนท์

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์

Mr. Sutee Mokkhavesa

Ms. Navadee Ruangrattanametee

Mr. Tarate Poshyananda

Mr. Sutti Rajitrangson

Mrs. Nutchakorn Suwansathit

Mrs. Komkai Thusaranon
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk Management  Committee

Enterprise Risk Management  Committee

Enterprise Risk Management  Committee

Enterprise Risk Management  Committee

Enterprise Risk Management  Committee

Chairman of Enterprise Risk Management  
Committee

กรรมการอิสระและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ 
เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 
6 ท่าน 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, 2021, 
existing members are listed below:

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

The Scope of Duties and Authoritiesขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

2.

3.

1.

2.

3.

ก�าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยกรอบและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงต้องครอบคลุมความเส่ียงท่ี
ส�าคญั ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงด้านประกัน
ภยั ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านเครดติ ความเส่ียง
สภาพคล่อง ความเส่ียงด้านปฏบัิติการ ความเส่ียงด้านชือ่
เสียง ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงด้าน
มหันตภัย ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ ความเส่ียงภายในกลุ่ม
ธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสม  

ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน 
การบรหิารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงความถูกต้อง
เหมาะสมของกรอบการบริหารความเสี่ยง 

จดัให้มีการประชมุเป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ 
เพื่อติดตามสถานะความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงความ
เส่ียงของบริษัท รวมถงึตดิตามความคบืหน้าในการบริหาร
ความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีต้องการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสีย่งและ
นโยบายการบรหิารความเส่ียงท่ีก�าหนด และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

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 Enterpr ise Risk Management  
framework.
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.
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4.

5.

6.

7.

4.

5.

6.

7.

ก�ากับดแูลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับความ
เสีย่ง และท�าให้มัน่ใจวา่บริษัทด�าเนนิกจิการภายใต้นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง 

กล่ันกรองและน�าเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงแบบ
องค์รวมและการประเมนิความเส่ียงและความม่ันคงทางการ
เงินของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพ่ือรับมือกับความเส่ียง
กรณีฉุกเฉิน 

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

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

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 responsibi l i t ies  
delegated by the Board of Directors.

จัดต้ังเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการ
Investment Committeeคณะกรรมการลงทุน

1.

3.

2.

4.

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายสุธี โมกขะเวส

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์

นายธะเรศ โปษยานนท์

Mr. Suchin Wanglee

Mr. Tarate Poshyananda

Mr. Sutti Rajitrangson

Mr. Sutee Mokkhavesa

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

Investment Committee

Investment Committee

Investment Committee

Investment Committee

หรือผู้บริหาร และบุคคลทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์
เก่ียวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเส่ียง หรือการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ภายนอกก็ ได้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ
ลงทุนมีจ�านวน 4 ท่าน 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, 2021, existing members are listed below:

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

The Scope of Duties and Authoritiesขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1.

2.

1.

2.

จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน
และการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิตตามท่ี
ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกันภยั เพื่อขออนุมัตจิากคณะกรรมการ
บริษัท
พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทท่ีสอดคล้องกับ
กรอบนโยบายการลงทุนและกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง

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.
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3.

4.

5.

6.

7.

3.

4.

5.

6.

7.

ก�ากับดูแลการลงทุน การบริหารเงินลงทุน ให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียง
รวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน และข้อก�าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก�ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการลงทุน
ของบริษัท

ก�ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลท่ีใช้ประกอบการ
ลงทุนของบริษัท ให้มีความเพียงพอต่อการด�าเนินงาน

รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
สม�่าเสมอ

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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.
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 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.

จัดต้ังเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันประกอบด้วย
Remuneration and Nominating Committeeคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.

3.

2.

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

นางกิตติยา โตธนะเกษม

นางคมคาย  ธูสรานนท์

Dr. Kopr Kritayakirana

Mrs. Kittiya Todhanakasem

Mrs. Komkai Thusaranon

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Independent Director and Chairman of the Remuneration and 
Nominating Committee

Independent Director and Remuneration and Nominating 
Committee

Independent Director and Remuneration and Nominating 
Committee

กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
แต่งตั้ง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีจ�านวน  
3 ท่าน 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, 2021, 
existing members are listed below:

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

The Scope of Duties and Authoritiesขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. 1.งานด้านสรรหา Nomination
(ก)

(ข)

(a)

(b)

พิจารณาและน�าเสนอโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ 
รวมท้ังคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและ
กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย 
เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นต�าแหน่ง

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.
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2. 2.

ผู้บริหารระดับสูง หมายความถึง ผู้อ�านวยการใหญ่ และ

งานด้านก�าหนดค่าตอบแทน Remuneration
รองผู้อ�านวยการใหญ่

Top management means president and executive 
president.

(ก)

(ข)

(ค)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ก�าหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผล
ประโยชน์อ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ท่ีจ่าย
ให้แก่คณะกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ี 
ชัดเจนโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
โดยค�านึงถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึให้ความส�าคญักับการเพิ่มของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย

ก�าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก  ่
ผู้บริหารระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลการด�าเนิน
งานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร 
ดังกล่าว
พิจารณาก�าหนดค ่าตอบแทนประจ�าป ีแก ่คณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น

พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อน�าเสนอคณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบท่ี 
เหมาะสมตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

พิจารณาทบทวนอ�านาจ และหน้าท่ีเก่ียวกับการ
สรรหา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบหรือ 
ค�าส่ังของหน่วยงานก�ากับ เช ่น ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนั
ภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
ฯลฯ
พิจารณาสรรหา กล่ันกรองและเสนอรายชื่อผู ้ ท่ี 
เหมาะสมเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการใหญ่  
ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง 

พิจารณาหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดต�าแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท

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 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 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 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.
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(ง)

(จ)

(d)

(e)

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีแก่ผู ้บริหาร 
ระดับสูงเป็นรายบุคคลก่อนน�าเสนออนุมัติต่อคณะ
กรรมการ
พิจารณาทบทวนอ�านาจ และหน้าที่ เ ก่ียวกับการ
ก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ  
ในการปรับปรุง ให ้ เหมาะสมและสอดคล ้องกับ 
กฎหมาย ระเบียบหรือค�าส่ังของหน่วยงานก�ากับ 
เช ่น สานักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ 

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.

3. 3.งานด้านอื่น ๆ Others
(ก) (a)ปฏบิติัการอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย To perform any other duties as assigned by  

the Board of Directors. 

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การ

Nomination and Appointment of Directors and Executiveกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ Nomination and Appointment of Independent  

Directors

คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัทประกอบกับคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระท่ีอ้างอิงจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท  
โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่ากับส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ตลท. และประกาศ 
คปภ. 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;

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดค�านิยามของกรรมการอิสระ
Definition of Independent Directorคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เทียบเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้

“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:

1.

2.

1.

2.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับจ�านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
ท่ีปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะพ้นจากลักษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

An independent director must not hold more 
than 1 percent 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.
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง  รวมถึงการท�า
รายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม การค�้า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท�านองเดียวกัน ต้ังแต่ร้อยละ 3  
ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบ 
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า

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 

3.

4.

5.

3.

4.

5.

ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา  
คู ่สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขัดแย ้ ง  ในลักษณะ ท่ีอาจเป ็นการขัดขวางการใช ้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
หรือผู ้บริหาร ของผู ้ ท่ี มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
บริษัทบรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี  
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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.
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6.

7.

8.

9.

6.

7.

8.

9.

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู ้ ให้บริการทางวิชาชีพ 
เป็นนติิบุคคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นกรรมการท่ี ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน 
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจ�า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของนิติบุคคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักับกจิการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็น
ไปตามวรรคหนึ่งแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกจิการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

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.

ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง 
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

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 THB 2 million 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.

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.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพ ท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

เหตุผลและความจ�าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

Nature of the business relationship or  
professional service which causes such  
person to  fa i l  to  meet  the speci f ied  
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.

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

กรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน ่งเป ็นคณะกรรมการ

อิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4. หรือ 6.  
ให้บริษทัได้รบัการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว 
เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า
ได้พิจารณาแล้วว่า การแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่อิสระ และจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ตรวจสอบ แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือ
การเงินเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทรวมถึงก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาข้อ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

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.
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีใน

ส�าหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให ้

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง Nomination of Directors and Executives

การสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ ใน 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 
กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท�างานในอดีตท่ีสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของต�าแหน่งท่ีว่างลงได้ โดยมีการใช้องค์
ประกอบทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณสมบัติของกรรมการท้ังหมดเพ่ือประกอบการพิจารณา 
รวมถงึความเป็นอิสระของกรรมการในกรณทีีมี่การสรรหากรรมการ
อิสระ โดยบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอ 
ชื่อดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้ที่มีความ
เหมาะสมจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากการเสนอชื่อโดยกรรมการ
แต่ละคน จากกรรมการท่ีตอบรับการต่อวาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ และจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นท่ีได้ผ่านการกล่ันกรอง
ว่ามีคณุสมบติัเป็นไปตามทีก่�าหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงภาย
หลังท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการท่ี
เสนอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะด�าเนินการหารือและขอความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สอดคล้องกับกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทน้ัน คณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการก�าหนดคณุลักษณะ
เฉพาะบุคคลท่ีต้องการในกรรมการแต่ละคนและความรูค้วามช�านาญ
ท่ีต้องการให้มีในคณะกรรมการบรษัิทโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) 
ความรู ้ความช�านาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจดัการมมุมอง
เชงิมหภาค (2) ความรู ้ความช�านาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใน
ธุรกิจประกัน และ (3) ความรู้ ความช�านาญ หรือประสบการณ์ด้าน
อืน่ ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจาก
น้ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ยังได้มีการทบทวน
องค์ประกอบทักษะกรรมการ (Board Skill Matrix) ให้มีความเหมาะ
สมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีควรจะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

The Nomination and Remuneration Committee is responsible  
for recruiting qualified people in accordance with the  
Company’s business strategy to serve as directors and 
members of sub-committees based on their knowledge, 
competence, expertise and previous work experiences, 
which can fulfill the requirements of the vacancies. The Board 
Skill Matrix is used as a tool to evaluate the qualifications of 
all directors in the consideration, including the independence 
of the directors in case of the nomination of independent 
directors, which the Company shall verify the eligibility of the 
nominated persons that it does not contravene the applicable 
law. The Nomination and Remuneration Committee shall  
review the list of eligible persons from the Director Pool of 
the Thai Institute of Directors Association, from nominations  
by individual directors, from the directors who have  
accepted the extended term, and from the nominations by  
shareholders who have been scrutinized as qualified by  
applicable laws and relevant criteria (if any) in order to present 
to the Board of Directors. After the Board of Directors has 
approved the nominated directors, the Company will conduct 
discussions and requests for approval from the Office of 
the Insurance Commission (NEC) before presenting to the 
shareholders’ meeting (depending on the case) for further 
appointment. 

Regarding the guidelines for nomination and selection of 
directors in accordance with the Company’s strategy and 
business operations, the Nomination and Remuneration 
Committee has defined individual requirements for each 
director and the expertise required for the Board of Directors 
that can be divided into 3 groups: (1) knowledge, expertise 
or experience in management from macro perspectives, 
(2) knowledge, expertise or specialized experience in the 
insurance business, and (3) knowledge, expertise or other 
experience that will benefit the Board’s duties. In addition, 
the Nomination and Remuneration Committee shall review 
the Board Skill Matrix to be appropriate and up-to-date for 
effective consideration of new director nomination.
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ท้ัง น้ี  ในการสรรหา คัดเลือก และแต ่งตั้งกรรมการและ
ผู ้บริหารระดับสูง รวมถึงการก�ากับดูแลการก�าหนดนโยบาย  
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้ระดับสูงของ
บริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และผู ้บริหารของบริษัทท่ีเก่ียวข้องได  ้
ด�าเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่าง 
ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือความบกพร่อง
ในสมรรถภาพทางร่างกาย

In order to recruit, select and appoint directors and senior 
executives, as well as oversee the establishment of policies, 
guidelines and procedures for the nomination of directors 
and senior executives of the Company as mentioned above, 
the Board of Directors, the Nomination and Remuneration 
Committee, and executives of the relevant companies have 
acted without discrimination on racial differences, religion, 
gender, marital status or physical fitness impairment.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ขึ้นไป มีจ�านวน 5 คน ดังนี ้
As of December 31, 2021, the executive of the Company at of Senior Vice President and higher totaled 5 are listed  
below:

7.47.4 Executivesผู้บริหำร

1.

2.

4.

3.

5.

-

-

-

-

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์

นายอินทัช วงศ์ ไวยขจร

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี

นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์

นายอินทัช วงศ์ ไวยขจร ได้พ้นจากต�าแหน่งเน่ืองจากลา
ออก เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565
นางสาวสริินทร์ ธรรมอุปกรณ์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงินและรับผิดชอบควบคุมดูแล
บัญช ี(รายละเอยีด ประวัตแิละการอบรมปรากฏในเอกสาร
แนบ 1)

Mr. Intouch wongwaiyakajorn has resigned from  
the position on January 6, 2022
Ms. Sirin Dhumma-upakorn 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).

Mr. Intouch wongwaiyakajorn

Mrs. Nutchakorn Suwansathit

Ms. Navadee Ruangrattanametee

Ms. Sirin Dhumma-upakorn

Mr. Sutti Rajitrangson
ผู้อ�านวยการใหญ่

รองผู้อ�านวยการใหญ่

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ2

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ1 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายควบคุมภายในและงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารส�านักงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Executive Vice President

Senior Vice President - Business Development 2

Senior Vice President - Business Development 1

Senior Vice President -Accounting and Finance / 
Operation Control & Budgeting / Administration / 
Enterprise Risk Management

President

ชื่อ 
Name

ต�าแหน่ง 
Position

หมายเหตุ: Note:
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The Scope of Duties, Authorities and Responsibilities of 
President

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ�านวยการใหญ่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รบัผดิชอบ ดแูล บริหาร การด�าเนินงานและ/หรือการบริหาร
งานประจ�าวันของบริษัท รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัท ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จัดท�าแผนธุรกิจ และก�าหนดอ�านาจการบริหารงาน ตลอด
จนจัดท�างบประมาณที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนมัุติและมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตาม
แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษัท

ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัด
เลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน
ของบริษัทและก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 
โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับพนักงานตามกรอบ
และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
(ยกเว้นการก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 
โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับผู้อ�านวยการใหญ่และ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ซึ่งจะก�าหนดโดยคณะ
กรรมการบริษัท)

ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัทเสนอแนะทาง
เลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทอาทิ 
การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน งานด้าน
ปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร

เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมอี�านาจมอบหมายในการติดต่อ
กับหน่วยงานราชการและหน่วยก�ากับดูแลอื่นๆ

ดูแลติดต่อส่ือสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ
พนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

ดูแลให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

Be responsible for, supervise and manage the  
Company’s day-to-day operat ion 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.

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.
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9.

10.

11.

12.

9.

10.

11.

12.

มีอ�านาจในการออก แก้ ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�าสั่ง  
และข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัทเช่น การบรรจุ 
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�าหนด
เงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และ
สวัสดิการต่างๆ

พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�านิติกรรม
สัญญา และ/หรือการด�าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัท
ท้ังน้ี ภายใต้กรอบท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

มีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใน
ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจท่ีให้
ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ัง
ท่ีคณะกรรมการของบริษัทได้ก�าหนดไว้ ท้ังน้ี การมอบ
หมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้อ�านวยการ
ใหญ่นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบ
อ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้อ�านวยการใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�านาจ
จากผู้อ�านวยการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจได้รบัประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของ
บริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นหรอืคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนุมัติไว้

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.
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 sub-authorize and/or assign other 
person to perform any particular act on his behalf,  
whereby any such sub-authorization and/or  
assignment shal l  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.

บริษัทได ้จัดท�าอ�านาจด�าเนินการเพื่อใช ้ เป ็นคู ่ มือในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ 
โดยบริษัทมีการจัดท�าและอนุมัติงบประมาณประจ�าปี ซึ่งจะประกอบ
ด้วย ประมาณการรายได้รายจ่ายจากการประกันภัย งบประมาณ
การลงทุน  งบประมาณค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน และงบประมาณจัดซื้อ
สินทรัพย์ถาวร 

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. 

แบบ 56-1 One Report 256496



โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลส�ำคัญเก่ียวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร 
พนักงำนและอื่น ๆ / Corporate Governance Structure, Important Information about the Board of  
Directors, the Sub - Committees, Management / Executives, Employees, and Other

คณะกรรมการบริษัทได้กล่ันกรองและพิจารณาถึงการก�าหนด

ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตาม

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร

ค่าตอบแทนกรรมการ

Remuneration for the Board of Directors and Executives

Directors ‘Remuneration

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร
ระดับสูง อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาท
การมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเปรียบเทียบได้
กับธรุกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดยีวกันหรือใกล้เคยีงกบับริษัท 
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดและทบทวน หลักเกณฑ์ 
นโยบายและรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบทาน หรือผลประ
โยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยทุกชดุเพื่อ
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 10 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564  
ซึ่งเป็นอัตราท่ีใช้มาต้ังแต่ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
ต่อไปนี้ 

อื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จ

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 consideration and approval annually.

The remunerations in 2021 as the resolution of the Annual 
General Meeting of Shareholders No. 10 on April 23, 2021 
which is the rate that has been used since 2018 are listed 
below: 

The Board of Directors does not have any other remuneration 
or welfare other than meeting fee and gratuity.

คณะกรรมการ 
Board of Directors

ค่าบ�าเหน็จ
(ต่อท่าน)
Gratuity

(per person)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อท่าน)

Monthly Remunerations
(per person)

ประธาน
กรรมการ 
Chairman

ประธาน
กรรมการ 
Chairman

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ไม่เกิน 1.25 ล้านบาท จัดสรรให้
ประธานกรรมการ 2 ส่วน กรรมการ
ท่านอื่น ท่านละ 1 ส่วน
No more than 1.25 million baht 
allocated to the Chairman two 
parts each and other directors 
are allocated one part per person.

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee

คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน 
The Remuneration and  
Nominating Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Enterprise Risk Management 
Committee

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

-ไม่มี- 
-None-

กรรมการ 
Director

กรรมการ 
Director

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
 (ต่อท่าน)* 

Conference fee*
(per person)

หมายเหตุ  *ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน จะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
Remark * Meeting allowance per person was paid to only the attendees of the meeting.
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ค่าตอบแทนกรรมการ1 ที่เป็นตัวเงินของรายบุคคลในปี 2564 สรุป ได้ดังนี้ 
In 2021, remuneration for the Board of Directors, details of which are shown in the below table:

รายชื่อกรรมการ 
Board of Directors

ค่าบ�าเหน็จ 
กรรมการ 
Gratuity

232,559

116,279

116,279

-

116,279

116,279

116,279

116,279

116,279

116,279

87,209

1,250,000

150,000

100,000

80,000

80,000

100,000

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

-

890,000

-

120,000

-

60,000

80,000

-

-

20,000

-

-

-

280,000

40,000

-

40,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

120,000

-

60,000

-

40,000

60,000

-

-

-

-

-

-

160,000

-

-

100,000

-

100,000

80,000

100,000

100,000

100,000

-

-

580,000

422,559

396,279

336,279

180,000

456,279

256,279

296,279

356,279

296,279

196,279

87,209

3,280,000

นายสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee
ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana
นายสุทธิ รจิตรังสรรค์* 
Mr. Sutti Rajitrangson*
นางกิตติยา โตธนะเกษม** 
Mrs.Kittiya Todhanakasem**
นางคมคาย ธูสรานนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon
ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa
นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์* 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit*

นายธะเรศ โปษยานนท์**** 
Mr.Tarate Poshyananda****

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี* 
Ms. Navadee Ruangrattanametee*

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล*** 
Mr. Apirak Thaipatanagul***

รวม 
Total

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

11.

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท) 
Remunerations (Baht)

คณะ
 กรรมการ

บริษัท 
Board of 
Directors

คณะ
กรรมการ

ลงทุน
Investment 
Committee

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง

Enterprise 
Risk  

Management 
Committee

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

Audit  
Committee

คณะ
กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่า
ตอบแทน

Remuneration 
and  

Nominating 
Committee

รวม 
Total

หมายเหตุ:

Note:

* ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 
** นางกิตติยา โตธนะเกษม เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
*** นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล พ้นจากวาระเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
 **** นายธะเรศ โปษยานนท์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

* The remuneration for committee did not include in the remuneration as the management.
** Mrs.Kittiya Todhanakasem was appointed on February 19, 2021 
*** Mr. Apirak Thaipatanagul has resigned from the position on October 5, 2020
**** Mr. Tarate Poshyananda has retired from the position of the AC according to the period of term on April 23, 2021 
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยปี 2564 
The names of the Board of Directors, including their meeting attendance in 2021 are given below.

รายชื่อกรรมการ 
Board of Directors

 

ต�าแหน่ง 
Position

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมในปี 2564 
No. of  meetings attended / No. of meetings held in 2021

คณะ
 กรรมการ

บริษัท 
Board of 
Directors

คณะ
 กรรมการ
สรรหาและ
  ก�าหนด 

ค่าตอบแทน
The  

Remuneration 
and Nominating 

Committee

คณะ
 กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง
The  

Enterprise 
Risk  

Management 
Committee

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

The 
Audit  

Committee

คณะ
กรรมการ

ลงทุน
The  

Investment  
Committee

การประชุม
สามัญ    
ผู้ถือหุ้น 
ปี 2564

The
Annual  
General 
Meeting 

นายสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee

ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

นางกิตติยา โตธนะเกษม 
Mrs.Kittiya Todhanakasem

นางคมคาย  ธูสรานนท ์
Mrs. Komkai Thusaranon

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ
และกรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ  
ผู้อ�านวยการใหญ่ กรรมการ
ลงทุน และกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

8/8

8/8

8/8

7/7

8/8

-

4/4

-

3/3

4/4

-

4/4

-

3/3

4/4

2/2

-

2/2

-

-

-

-

5/5

-

5/5

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Chairman,  Independent 
Director and  Director of 
the Investment Committee

Independent Director, 
Chairman of the Audit 
Committee, Chairman of 
the Remuneration and 
Nominating Committee

Director, Director of the 
Investment Committee, 
Director of the Enterprise 
Risk Management  
Committee and President

Independent Director, 
Director of the Audit 
Committee, Director of the 
Remuneration and  
Nominating Committee

Independent Director, 
Director of the Audit  
Committee, Director of  
the Remuneration and 
Nominating Committee  
and Chairman  of the  
Enterprise Risk  
Management Committee   

1.

2.

3.

4.

5.
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รายชื่อกรรมการ 
Board of Directors

 

ต�าแหน่ง 
Position

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมในปี 2564 
No. of  meetings attended / No. of meetings held in 2021

คณะ
 กรรมการ

บริษัท 
Board of 
Directors

คณะ
 กรรมการ
สรรหาและ
  ก�าหนด 

ค่าตอบแทน
The  

Remuneration 
and Nominating 

Committee

คณะ
 กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง
The  

Enterprise 
Risk  

Management 
Committee

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

The 
Audit  

Committee

คณะ
กรรมการ

ลงทุน
The  

Investment  
Committee

การประชุม
สามัญ    
ผู้ถือหุ้น 
ปี 2564

The
Annual  
General 
Meeting 

ดร.สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee  
Ruangrattanametee

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
Mr.Oran Vongsuraphichet

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn  
Suwansathit

นายธะเรศ โปษยานนท ์
Mr.Tarate Poshyananda

กรรมการอิสระ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ
กรรมการลงทุน

กรรมการและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ 
Director

กรรมการและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการอิสระ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ
กรรมการลงทุน

จ�านวนครั้งของการประชุม
ทั้งหมด 

The Total Number of the 
Meetings

ร้อยละของการประชุม 
The Average Meeting 
Attendance (percent)

6/8

7/7

7/8

7/7

8/8

8

96

-

-

-

-

1/1

4

100

-

-

-

-

-

4

100

0/2

-

-

-

2/2

2

75

4/5

5/5

-

5/5

5/5

5

97

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1

100

Independent Director, 
Director of the Enterprise 
Risk Management  
Committee and Director of 
the Investment Committee     

Director  and Director of 
the Enterprise Risk  
Management Committee   

Director  and Director of 
the Enterprise Risk  
Management Committee   

Independent Director, 
Director of the Enterprise 
Risk Management  
Committee and Director of 
the Investment Committee     

6.

7.

9.

8.

10.
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ส�าหรับปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน

ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทจะส่ง

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากน้ียังมีการก�าหนดวาระประจ�าของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท Board of Directors Meeting

จ�านวน 8 ครั้ง เป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยทั้งปี 4 
ครัง้ (ทุกๆ 3 เดอืน) และเรียกประชมุพิเศษอีก 4 ครัง้ ซึง่เป็นการประชมุ
ด้วยตนเอง และการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการ
บริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 96 และกรรมการบริษัททุกท่าน
เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดให้การประชมุคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมโดยเฉล่ียอย่างน้อยร้อย 75 ของการประชุมท้ังปี ใน
กรณีมีเหตุจ�าเป็นท่ีกรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทในครัง้ใดได้ให้กรรมการคนนัน้แจ้งเหตุจ�าเป็นดงักล่าว 
ต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชุมครั้งนั้น

หนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท�าการก่อนการประชมุ เว้น
แต่ในกรณีมเีหตุผลความจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
ยกเว้นเอกสาร ประกอบการประชุมในวาระที่ ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้น�าเรื่องอภิปรายกันในท่ีประชุม นอกจากน้ีหาก
กรรมการต้องการรับทราบข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลได้ 
โดยการติดต่อประสานผ่านเลขานุการบริษัท

เข้าร่วมประชุม เป็นผู้น�าเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้ข้อมูล
แก่กรรมการโดยละเอียด ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 
นอกจากน้ี ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมมีกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดอยู่ในท่ีประชมุ ซึง่เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานหรือตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากน้ี 
ประธานกรรมการ และผู้อ�านวยการใหญ่จะร่วมกันพิจารณาตาม
ความส�าคัญและจ�าเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน 
บริษัทจะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน เสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการ สามารถก�ากับควบคุมและดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

In 2021, there were total of 8 board meetings, which were at 
least 4 pre-scheduled meetings annually (every 3 months) 
and 4 special meetings, as in-person and electronic  
meetings. The attendance of entire Board of Directors is  
accounted for 96%, and, each director has attended more 
than 75% of all meetings, as required by the Board of 
Directors for its meetings each year that there should be 
an average of director’s attendance of at least 75% of the 
year-round meetings. In case that any director is necessarily 
unable to attend any meeting of the Board of Directors, the 
director shall inform the Chairman of such necessity at the 
first opportunity and before that meeting.
However, during each Board meeting, the Company shall 
send a meeting invitation along with meeting documents to 
all directors at least 7 business days prior to the meeting, 
unless in case of necessity for urgent meeting to preserve 
the rights or benefits of the Company, so that the directors 
have sufficient time to study the information and exclude 
meeting documents of confidential agenda opted out of 
discussion in the meeting. Additionally, if directors require 
further information, request can be made by contacting the 
Company’s secretary.

In every meeting, the Company shall arrange for executives 
and relevant parties to participate in the meeting in order 
to present details in the agendas of their concerns so the  
directors can make the right and timely decisions. In addition, 
during voting procedures, there must be at least two-thirds 
of the total number of directors present at the meeting, which 
is in accordance with good corporate governance principles.

Furthermore, consent agendas are also clearly defined, e.g. 
the approval of financial statements that have been reviewed 
or audited by the auditor, etc. For other agendas, Chairman of 
the Board and the Director-General shall jointly consider due 
to the importance and necessity. In case that the Company 
does not hold a meeting every month, the Company shall 
prepare a report of performances and present it to the Board 
of Directors every month so that the Board of Directors can 
govern, control and monitor the management’s operations 
continuously.
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ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

นอกจากน้ีผู้บริหารของบริหารได้รบัผลประโยชน์และสวสัดิการ

จ�านวนพนักงานของบริษัท ไทยรีประกันชวีิต จ�ากัด (มหาชน) ณ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกับ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบ
กับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเป็นตัวช้ีวัดด้าน financial ตัวชี้
วัดด้าน non-financial ตัวชี้วัดเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท�างาน ตัวชี้วัดด้านโครงการต่างๆ รวมทั้งตัวชี้วัดด้าน
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือความส�าเร็จตามกลยุทธ์อย่างย่ังยืนของ
บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ของต�าแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทเมือ่
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทชั้นน�าอ่ืนๆ  
ในประเทศไทย ณ ส้ินเดอืนธนัวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารตามนิยาม 
ก.ล.ต. จ�านวน 5 คน ซึง่ได้รบัค่าตอบแทนในรปูของเงินเดือนและโบนัส 
รวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท

อื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน
ธนัวาคม 2564 เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชพีของบริษัทส�าหรบัผู้
บริหาร คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 1.7 ล้านบาท

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวนท้ังส้ิน 52 คน แยกเป็นจ�านวน
พนักงานตามหน่วยงานหลัก ดังนี้

For remuneration of senior management (as defined by 
SEC), it is in accordance with the criteria set by the Board of  
Directors in connection with the Company’s performance, 
in both short and long terms and corresponding to the 
performance of each executive, by comparing with key 
performance indicators, both financial and non-financial 
indicators, work process improvement and development 
indicators, project indicators, and personnel development 
indicators, in order to achieve the Company’s sustainable 
strategy under transparent criteria and due to scope of  
responsibility of the position, as well as the competitiveness 
of the Company, when compared with the same industry and 
leading companies in Thailand. As of the end of December 
2021, the Company has 5 executives by definition of SEC, 
who are paid in the form of salaries and bonuses for the total 
25 million baht.

In addition, the Company’s executives have received 
other benefits and welfares according to the Company’s  
regulations similar to employees, such as medical benefits, 
health check-up, life and accident insurance and provident 
fund contributions, etc. At the end of December 2021, the 
Company’s provident fund contributions for executives is 
accounted for the total of Baht 1.7 million.

The total number of employees as at December 31, 2021 
was 52, employees working on each core business line is 
listed below:
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7.57.5 Employees and Employee Remunerationพนักงำนและค่ำตอบแทนของพนักงำน

แผนก 
Department

ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ 
Executive Office

3

2

1

1

7

2

5

5

พัฒนาธุรกิจ 
Business Development

ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
Compliance

พิจารณารับประกันภัย 
Underwriting

ตรวจสอบภายใน 
Internal Audit

การตลาดทางเลือก 
Alternative Marketing

วางแผนกลยุทธ ์
Strategic Planning

สนับสนุนข้อมูล 
Data Support

จ�านวนพนักงาน 
No. of Employees
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แผนก 
Department

รายละเอียดพนักงาน 
Employees

ปี 2561 
2018

ปี 2562 
2019

ปี 2563 
2020

ปี 2564 
2021

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Product Development

ควบคุมภายในและงบประมาณ 
Operation Control & Budgeting

บริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์
Human Resource

บริหารส�านักงาน 
Administration

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology

บริหารความเสี่ยง 
Enterprise Risk Management

บัญชีและการเงิน 
Accounting & Finance

ลงทุน 
Investment

รวมทั้งสิ้น 
Total

52

จ�านวนพนักงาน 
No. of Employees

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาจ�านวนพนักงานของบริษัทไม่ได้มีการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับอย่าง

เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด ซึ่งจ�านวนตัวเลข 
ท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามการขยายตัวของแต่ละฝ่ายงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็น
ไปตามแผนงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท จ�านวนพนักงานในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา มีดังนี้

เหมาะสมและเป็นธรรม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการท�างาน โดยพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว โดยค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้น บริษัทก�าหนดให้
มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจ�าปีของพนักงาน ตาม
กระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดหลักการจ่ายค่า
ตอบแทนแบบ Pay for Performance โดยอิงกับผลการปฏิบัติงาน

ระดับ SVP ขึ้นไป 
SVP and higher

ระดับ Officer - Manager 
Officer - Manager

ระดับ AVP-VP 
AVP-VP

รวมทั้งสิ้น 
Total

4

33

9

46

4

32

11

47

4

36

13

53

5

35

12

52

In the last 3 years, the number of Company’s employees has 
not increased or decreased significantly, as the changed 
number follows the expansion of each division for expedient 
and efficient operations, which is in accordance with the 
Company’s strategic plan. Number of employees in the last 
3 years is as follows:

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  

1

6

2

6

3

3

2

3
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ค่าตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท) 
Employees expenses (THB Million)

ปี 2562 
   2019

ปี 2563 
   2020

ปี 2564 
   2021

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนตาม

ของพนักงานเป็นรายบุคคล ผ่านการประเมิน Key Performance 
Indicator (KPI) ซึ่งถ่ายทอดแบบบนลงล่าง โดยเริ่มจากระดับบริษัท
ลงมาระดับสายงาน ฝ่าย แผนก และพนักงานตามล�าดับ และการ
ประเมิน Competency ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักของบริษัท 
ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาวน้ัน บริษัทได้พิจารณาถึงศักยภาพของ
พนักงานผ่านการประเมิน Competency ท่ีบริษัทน�ามาใช้ในการ
ก�าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน นอกจากน้ีบริษัท
ยังได้ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนกับบริษัทอ่ืนๆในกลุ่มประกันภัยเป็น 
ระยะๆ เพื่อรักษา และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน
บริหารทุนมนุษย์ให้กับบริษัท

ปกติแล้ว ยังมีสวัสดิการอื่นอันประกอบด้วยโบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 10 ขึ้นอยู่กับอายุ
งาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียประกันสุขภาพ ค่าเบ้ียประกันชีวิต  
ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม  
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน การประกันชีวิต อุบัติเหตุ
และสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ในปี 2564  
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนท้ังส้ิน 91 ล้านบาท 
โดยมีสัดส่วนจ�านวนพนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุนส�ารองเล้ียงชพี 51 คน 
คิดเป็น 98% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด รายละเอียดค่าตอบแทน
พนักงานตามตารางดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรง 
Salary and wage

เงินประกันสังคม 
Social security fund

เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของบริษัท) 
Contribution to provident fund

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
Defined benefit plans

ค่าตอบแทนอื่นๆ 
Other benefits

รวม 
Total

(ล้านบาท) 
(THB Million)

68.14

0.42

3.93

1.97

4.12

78.58

68.88

0.36

4.27

2.22

3.34

79.07

79.35

  0.31

4.76

2.33

4.51

91.26

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.

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, contribution to compensation and  
social security funds, retirement benefit, training and 
development, other employee expenses and personnel 
development. In 2021, The Company paid Baht 91 million 
for employee remuneration by the number and proportion 
of employees that are provident fund members 51 person 
or 98% of the total of employee’s, details of which are as 
follows:
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บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีฟ้องร้องใดที่เกี่ยวกับ

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากร 

ในปี 2564 พนักงานได้รับการฝึกอบรมจ�านวน 52 คน จ�านวน 

นอกเหนือจากแผนงานในการพัฒนาบุคลากรตามปกติ

ปัญหำข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร

Labor dispute

Human Resource Development Policy

ข้อพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

เพ่ือให้พนักงานได้พัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นในการท�างาน รวมถึง
การเตรียมความพร้อมเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดย
บริษัทให้พนักงานจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual  
Development Plan) ซึ่งพนักงาน ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานบริหาร 
และพัฒนาทุนมนุษย์ จะร่วมกันการก�าหนดรูปแบบ หลักสูตรการ
พฒันาและประเมินผลการพฒันาส�าหรบัพนกังานแต่ละคน นอกจาก
นี้ บริษัทยังได้ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรสาขาวิชา
ที่จ�าเป็นให้แก่พนักงานด้วย

260 หลักสูตร อบรมทัง้หมด 2,741.5 ชัว่โมง ช่ัวโมงอบรมเฉล่ีย 52.72 
ชั่วโมงต่อพนักงานที่ได้รับการอบรมหนึ่งคน

ท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ในปี 2564 บริษัทยังส่งเสริมการเรียนรู ้ 
ตลอด ชีวิต (lifelong learning) โดยพนักงานสามารถเลือกเรียน
หลักสูตร ที่ตนเองสนใจนอกเหนือจากงานปกติ ภายใต้แฟลตฟอร์ม
ท่ีบริษัท ก�าหนด เพื่อการเสริมทักษะใหม่ (upskill) การเพิ่มทักษะ
ใหม่ที่ จ�าเป็น (reskill) ซึ่งเป็นการขยายโลกทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้  
เกิด ทักษะใหม่ๆ และยังสานต่อกิจกรรม Knowledge Sharing  
เพื่อให้ พนักงานสามารถรับฟัง แลกเปล่ียนความรู้ ใหม่จากเพื่อน
พนักงาน และวิทยากรภายนอก ในบรรยากาศทีส่ร้างสรรค์ ท้ังความ
รู้ที่เกี่ยว กับธุรกิจประกันชีวิต, การปรับ mindset (กรอบความคิด) 
เป็นต้น เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับ
เคลื่อน องค์กรและธุรกิจให้สามารถปรับตัวและสามารถแข่งขันได้

The Company does not have any legal disputes or litigation 
related to labor disputes.

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 2021, the Company assigned 52 employees to attend 260 
training courses 2,741.5 all training hours, 52.72 average 
training hours per employee on training.

Apart from human development plan as above mentioned 
in 2021, 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.

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ

7.67.6 Auditors’ and Auditors’ Remuneration
Auditors’

ผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

บัญชีโดยค�านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
หรือมีการท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีท่ี ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาก�าหนดจ�านวน
เงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการ
สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาผูส้อบบัญชท่ีีมีคณุสมบติัเหมาะสม พร้อมท้ังจ�านวน
เงินค่าสอบบัญชี ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่ง
ต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

Auditors’ qualifications are vetted by the Audit Committee 
in terms of their independence, suitability, accountability 
and absence of any conflict of interest with respect to the  
Company and its subsidiaries, management, major  
shareholders or related parties. The qualifications are also 
reviewed by the Securities and Exchange Commission 
(SEC). The Audit Committee reviews annual audit fees based 
on the scope of the audit and proposes qualified auditors  
and appropriate audit fees to the Board of Director for  
consideration prior to proposing to the AGM for approval.
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คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้นางสาวพนิดา อากาศ
Head of Internal Auditหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

อ�านวย ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) เพื่อท�าหน้าทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบในการก�ากับดแูลการด�าเนิน
งานของหน่วยงานตรวจสอบให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น 
โดยจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าท่ีท่ีรับผิด
ชอบอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง 
และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าสูงสุดฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ปรากฏในเอกสารแนบ 3

The Board of Directors has resolved to appoint Ms. Phanida 
Arkard-Amnuay to hold the position of Head of Internal Audit 
in order to be responsible for overseeing the operations of the 
audit agency in compliance with the objectives mentioned 
above. She shall independently report to the Audit Committee 
according to her responsibilities. Also, the Audit Committee 
is responsible for reviewing and approving the appointment,  
removal, transfer or termination, and considering the  
performances of the Head of Internal Audit. Qualifications 
of the Head of Internal Audit is as shown in Attachment 3.

คณะกรรมการบริษัทได ้ มีมติแต ่งตั้ ง ให ้นางสาวสิรินทร ์ 

ท้ังน้ี รายละเอียดประวติัการศกึษา ประสบการณ์ท�างาน และการ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี อันประกอบด้วย ค่าสอบ

ในรอบปีบัญชี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการ

7.77.7 Important positions that support to the Board of 
Directors

Chief Financial Officer (CFO)

Audit Fee

Non-Audit Fee

ต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน (CFO) 

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

ค่ำบริกำรอื่น 

ธรรมอุปกรณ์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) และรับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ในปี 
2564 ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี รวมจ�านวน 
88.00 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) ก�าหนด

อบรมพัฒนาความรู้ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ 
การเงิน (CFO) ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1

บัญชีประจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงานการด�ารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกัน
ชีวิตตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ให้แก่บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2564 จ�านวนรวม 2.7 ล้านบาท ซึ่งเป็น
อัตราเท่ากับปี 2563

อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส�านักงาน อีวาย 
จ�ากัด และผู้สอบบัญชี

 The Board of Directors has resolved to appoint Ms. Sirin 
Dhumma-upakorn to currently become Chief Financial 
Officer and responsible for governing the accounting since 
July 3, 2017. In 2021, she has received training to further 
knowledge on accounting for 88.00 hours, which is more 
than the criteria specified by the Securities and Exchange 
Commission (SEC).

In this regard, educational background, work experience 
and knowledge development training of the Chief Financial 
Officer (CFO) is disclosed as detailed in Attachment 1.

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 2021, a total of THB 2.7 million was paid 
to EY Office Ltd, which is the same rate as the year 2020.

In the fiscal year 2021, the Company did not pay any other 
service fees unrelated to EY Office Ltd and auditors.
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คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้นางสาวสิรินทร์ ธรรม

เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีหลักในการจัดท�าและเก็บรักษา

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

Company Secretaryเลขำนุกำรบริษัท

อุปกรณ์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทต้ังแต่วนัที ่26 กรกฎาคม 
2560 โดยคณุสมบัติของผูด้�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 

ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเก็บรักษารายงานการ
มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด�าเนินการอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจดัส่งส�าเนา
รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการ
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
เจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

The Board of Directors appointed Ms. Sirin Dhumma- 
upakorn as Company secretary from July 26, 2017 by the 
qualifications of the person holding the position as the  
company secretary appears in attachment 1. 

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.

Additional duties and responsibilities include: 
1.

2.

1.

2.

ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทท่ีคณะกรรมการต้องการทราบ
และตดิตามให้มีการปฏบัิติตามอย่างถกูต้องสม�า่เสมอ รวม
ถึงการรายงานการเปล่ียนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายท่ีมี
นัยส�าคัญแก่คณะกรรมการ

จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

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.

โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลส�ำคัญเก่ียวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร 
พนักงำนและอื่น ๆ / Corporate Governance Structure, Important Information about the Board of  
Directors, the Sub - Committees, Management / Executives, Employees, and Other

3.

4.

5.

3.

4.

5.

บันทึกรายงานการประชมุผู้ถอืหุ้น และการประชมุของคณะ
กรรมการบริษัทรวมท้ังติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับบริษัทตามระเบียบและ 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการ 
เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรือตามท่ีได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

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.

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวพิชญ์พิชา
Head of Compliance Departmentหัวหน้ำงำนฝ่ำยดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ศิริอุดมเศรษฐ ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance Department) เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และมีความอิสระในการรายงานประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยตรงต่อผู้อ�านวยการใหญ่และ
คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายดแูลการปฏบิติัตามกฎหมายของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3

The Board of Directors has resolved to appoint Ms. Pittpicha 
Siriudomseth to hold the position of Head of Compliance 
Department in order to be responsible for supervising 
compliance with the rules of the authorities regulating the 
Company’s business operations with independence to 
report issues of substantive matters regarding compliance 
directly to the Director-General and the Audit Committee. 
Qualifications of the Head of Compliance Department is as 
shown in in Attachment 3.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 107
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ในปี 2564 บริษัทได้มีการปฏบัิติตามหลักการก�ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสามารถสรุปการด�าเนินงานในแต่ละ
หัวข้อได้ดังนี้

In 2021, the Company has complied with the principles of 
good corporate governance of listed companies, which can 
be summarized as follows:

8. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

สรุปผลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะ
กรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำง
ยั่งยืน

8. Report on Corporate Governance 

Summary of compliance with corporate governance 

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

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการและผู ้บริหารของบริษัททุกคนมีความเข ้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะผู้น�าองค์กร มีความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การก�ากับดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ของบรษิัท และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก ่
ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบเรื่องที่ส�าคัญขององค์กร อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ 
เป้าหมายหลัก แผนธุรกิจทั้งระยะส้ันและระยะยาว ติดตามดูแล
ผลประกอบการ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท ตลอดจน
ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถงึขบัเคล่ือน
ให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อปัจจัยการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความม่ังคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีและความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ผู้อ�านวย
การใหญ่ และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยเปิดเผย
บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและผู้อ�านวย
การใหญ่ไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานประจ�าปี 
และเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกิจตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีจรยิธรรมและจรรยา
บรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึง
นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ และก�ากับดูแล
ให้มีการส่ือสารนโยบายดังกล่าวไปยังผู้บริหาร พนักงาน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
รวมถึงมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมีการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

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  
responsibilities 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.

แบบ 56-1 One Report 2564108
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่
ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดี มีจริยธรรม เพื่อน�าไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมท่ี
เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้
เสียทกุฝ่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจว่าบริษัทมีความสามารถ
ในการแข่งขันสามารถปรับตัวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

บริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่าง
ชัดเจน โดยผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้ส่ือสารให้พนักงาน ทุกคน
รบัทราบและเสริมสร้างให้วิสยัทัศน์และค่านิยม สะท้อนอยู่ในการ
ตัดสินใจและการด�าเนินงานของพนักงานในทุกระดับจนกลาย
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและการน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการด�าเนินงาน เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมช่องทางการ จ�าหน่าย 
วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และดูแลให้มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และติดตามการด�าเนินงานตามกลยุทธ์แผนงาน
ที่ได้ก�าหนดไว้

บริษัทมีกรรมการท้ังหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีเหมาะสม
กับขนาดของบริษัท โดยมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเหมาะสม และมีจ�านวน
และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป ็นไปตามเกณฑ์ของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการใน
การก�ากับดูแลการด�าเนินง�านของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีคณะ
กรรมการชดุย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยก�าหนดขอบเขตหน้าท่ี
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดหัวข้อคณะ
กรรมการชุดย่อย เปิดเผยไว้ในหน้า 81

ประธานกรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพื่อไม่ให้อ�านาจหน้าที่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งโดยไม่จ�ากัด 

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.

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 10 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 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 81.

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.

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร
ที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย

Principle 2 : Define Objectives that Promote Sustainable 
Value Creation

Principle 3 : Strengthen Board Effectiveness

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

1.

2.

-

-

-

•

1.

2.

-

-

-

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
แบบรายคณะ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าและทบทวนแบบประเมินฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ก�ากับ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลในการด�าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและ
แต่งต้ังกรรมการเพ่ือให้ ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติและความรู้
ความช�านาญที่เหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแต่งต้ังหรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณีก่อนน�า
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

กรรมการทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการรายงานการด�ารง
ต�าแหน่งอ่ืนของกรรมการเป็นอย่างดี โดยทุกส้ินปีกรรมการ
ทุกคนจะต้องรายงานการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในแบบแจ้ง
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บรหิารและเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีก็จะต้องรายงานให้บริษัททราบด้วย

กรรมการบริษัททุกท่านมีพ้ืนฐานความเช่ียวชาญจากหลาย
สาขาอาชีพท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบริหารกิจการของบริษัท  
ซึง่ประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรูห้รือมปีระสบการณ์ในธุรกิจประกัน 
โดยเฉพาะด้านประกันชีวิต ด้านบัญชีการเงนิ ด้านกฎหมาย  
และด้านความเส่ียง ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ท�าให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีความครอบคลุมใน
ทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมครบถ้วน ท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถทีจ่�าเป็น ท้ังน้ีบริษทัมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาและแต่งตั้ง

Performance Evaluation of the Board of Directors as 
a Whole

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 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.

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.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย

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

คณะกรรมการได้จัดให้กรรมการแต่ละท่านท�าการประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้แบบ
ประเมินของศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
และได้น�าผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุการท�างานของคณะกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในการประเมินประจ�า
ปี 2564 ได้ใช้แบบประเมินของศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับ
ปีท่ีผ่านๆ มา  กรรมการได้ตอบแบบประเมินครบทุกท่าน โดยมี
กระบวนการในการประเมินดังนี้

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 2021, 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:

แบบ 56-1 One Report 2564110
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3. 3.เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมิน และน�าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

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.

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ

ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ

แบ่งการประเมินเป็น 6 ประเด็น คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าท่ีของ
กรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเอง
ของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร ส�าหรบัการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมของ
คณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ 
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

ประจ�าปี 2564 พบว่า คณะกรรมการมีการปฏบัิติหน้าทีต่ามหลักการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีโดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.56 และส�าหรบัการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจ�าปี 
2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.36

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 2021 showed that the Board of Directors could 
perform their duties in accordance with the principles of 
corporate governance, achieving an average score of 3.56. 
Meanwhile, the performance evaluation of the individual 
directors (self-assessment) resulted in an average score of 
3.36%.

ระดับคะแนนเฉลี่ย 
Average Scores

0.00 - 0.80

1.61 - 2.40

0.81 - 1.60

2.41 - 3.20

3.21 - 4.00

ความหมาย 
Meaning

ควรปรับปรุง 
To Be Improved

ดี 
Good

พอใช้ 
Fair

ดีมาก 
Very Good

ดีเลิศ 
Excellent
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• •การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบ
รายคณะ

Performance Evaluation of Subcommittees as a Whole

นอกเหนือจากน้ี คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนา

ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด Board Level ด้วยเช่นกัน 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ลงทุน โดยการประเมินดังกล่าวก�าหนดให้มีการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
ซึ่งจะแบ่งการประเมินเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปน้ี (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย (2) การประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ช่วง
เหมือนเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะข้างต้น โดยผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการลงทุน อยู่ในระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ย 3.87, 3.70, 3.82 
และ 4.00 ตามล�าดับ

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏบิติังาน ของผู้อ�านวย
การใหญ่และรองผู้อ�านวยการใหญ่เป็นประจ�าทุกปีในการประชุมครั้ง
สุดท้ายของทุกปี ท้ังน้ีเพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลตอบแทน
ของผูบ้ริหารระดับสูง และน�าเสนอผลการประเมินท่ีได้ต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการอย่างสม�่าเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองและเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม เข้า
ร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการ (peer 
learning) เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บทบาทหน้าท่ีที่ ได้รับมอบหมายท้ังในฐานะกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยต่างๆ ให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ทาง
ธุรกิจ ท้ังท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมท้ังหน่วยงานและองค์กรอ่ืน 
ๆ โดยบริษัทมกีารแจ้งหลักสูตรการอบรมหรอืกิจกรรมสัมมนาต่างๆ 
ให้กรรมการทราบอย่างสม�่าเสมอ

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 3.87, 
3.70, 3.82 and 4.00 respectively.

The Board of Directors sets out that there shall be a  
performance evaluation of President (CEO) and Executives  
Vice President (EVP) 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 has always given importance to 
the development of directors. It has a policy to encourage 
directors to continually develop their knowledge and to 
attend development, training, attend seminars or exchange 
learning between directors (peer learning) in order to  
increase their knowledge in various fields related to their 
roles and responsibilities. Assigned both as directors and 
committees of various sub-committees to keep abreast of 
changes in business environment, both organized by the 
Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange 
Commission, Thai Institute of Directors Association, Office 
of Insurance Commission, Including other agencies and 
organizations. The Company regularly informs directors of 
training courses or seminar activities. 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

การพัฒนากรรมการ

Performance Evaluation of Top Management

Director improvement

แบบ 56-1 One Report 2564112
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ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาของกรรมการในปี 2564 มีดังนี ้
In this regard, the information regarding the development of directors in 2021 is as follows:

นายสุจินต์ หวั่งหล ี
Mr. Suchin Wanglee

ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
Dr. Kopr Kritayakirana

นางกิตติยา โตธนะเกษม 
Mrs.Kittiya Todhanakasem

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ 
Mr. Sutti Rajitrangson

1.

3.

4.

2.

การเตรียมความพร้อมหลังการส้ินสุดการแพร่
ระบาดของโควิด-19: วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี 
โอกาสและความคาดหวงัภายหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เส้นทางสู่ความย่ังยืน
ของธุรกิจประกันภัยไทย

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เส้นทางสู่ความย่ังยืน
ของธุรกิจประกันภัยไทย

Good Corporate Governance go to  
Sustainability of Thai Insurance Business

Good Corporate Governance go to  
Sustainability of Thai Insurance Business

Roundtable discussion on Thai insurance 
companies’ strategic and recovery paths 
during the COVID-19 crisis
Roundtable discussion on Thai insurance 
companies’ strategic and recovery paths 
during the COVID-19 crisis

EY Thailand

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

KPMG Thailand

ส�านัก ก.ล.ต. 
SEC 

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

Preparation for post COVID-19 (once in  
a hundred-year crisis, opportunity and 
prospect offered post COVID-19)
การประชมุร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จดทะเบียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการก�ากับดูแล
กิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เส้นทางสู่ความย่ังยืน
ของธุรกิจประกันภัยไทย

รูจ้กั Cyber Security เพื่อป้องกนัภยั ปกป้องตัว
คุณและองค์กรยุคไซเบอร์

CEO Insurance Forum 2021 
CEO Insurance Forum 2021

Good Corporate Governance go to  
Sustainability of Thai Insurance Business

Understanding Cyber Security to protect 
yourself and organization in the Cyber era.

Meeting with the Audit Committee of  
listed companies to promote the quality of 
corporate governance and the quality of 
financial reports

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

รายชื่อกรรมการ 
Name of Director

หัวข้อ/เรื่อง 
Course/Subject

จัดโดย 
Organizer
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นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธ ี
Ms. Navadee Ruangrattanametee

นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์ 
Mrs. Nutchakorn Suwansathit

5.

6.

Roundtable discussion on Thai insurance 
companies’ strategic and recovery paths 
during the COVID-19 crisis

Roundtable discussion on Thai insurance 
companies’ strategic and recovery paths 
during the COVID-19 crisis

Roundtable discussion on Thai insurance 
companies’ strategic and recovery paths 
during the COVID-19 crisis

Roundtable discussion on Thai insurance 
companies’ strategic and recovery paths 
during the COVID-19 crisis

KPMG Thailand

KPMG Thailand

-

-

-

-

รายชื่อกรรมการ 
Name of Director

หัวข้อ/เรื่อง 
Course/Subject

จัดโดย 
Organizer

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เส้นทางสู่ความยั่งยืน
ของธุรกิจประกันภัยไทย

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เส้นทางสู่ความยั่งยืน
ของธุรกิจประกันภัยไทย

Good Corporate Governance go to  
Sustainability of Thai Insurance Business

Good Corporate Governance go to  
Sustainability of Thai Insurance Business

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

ส�านักงาน คปภ. 
OIC

-

-

-

-

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการจัด

นอกจากน้ี หากกรรมการใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ

ปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการพบปะกับ ผู้อ�านวย
การใหญ่ก่อนการประชมุนดัแรก ผู้อ�านวยการใหญ่พร้อมเลขานุการ
บริษัทน�าเสนอเอกสารและข้อมูลท่ีสนับสนุนต่อ การปฏิบัติหน้าของ
กรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและ จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทย้อนหลัง กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง ความเข้าใจถึงกลยุทธ์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจน
เรื่องอื่นที่ส�าคัญของบริษัทก่อนการท�าหน้าที่ในการประชุมครั้งแรก

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัท เลขานุการ บริษัทจะจัดให้
กรรมการใหม่เข้าอบรมหลักสูตรท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการบริษัท เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร 
Audit Committee Program (ACP) กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลัก
สูตรอื่นๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

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.

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ The Orientation of New Directors

แบบ 56-1 One Report 2564114
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำร
บุคลำกร

Principle 4 : Ensure Effective CEO and People  
Management

คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีแผนการ

ในปี 2564 บริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร

ส�าหรับบุคคลภายในองค์กร จะพิจารณาสรรหาผู้ท่ีเหมาะสม 

ท้ังน้ี กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจาก

ระดับสูงโดยมีแผนการคัดเลือกบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในต�าแหน่งงาน
บริหารที่ส�าคัญ

คัดเลือกบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารท่ีส�าคัญของ
บริษัท โดยการสรรหาผู้อ�านวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงจะเป็น
ไปตามกระบวนสรรหาท่ีพิจารณาจากบุคคลท้ังภายในและภายนอก
องค์กร โดยแบ่งความส�าคัญออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ต�าแหน่งงาน
ท่ีส�าคัญท่ีมีผลกระทบอย่างสูงหากขาดผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Critical 
Position) และ 2) ต�าแหน่งงานส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategic  
Position) โดยทุกต�าแหน่งดังกล่าวได้มีกระบวนการวางแผนสืบทอด
ต�าแหน่งอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน

และพนักงานทุกคนให้มีความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลง โดยมุ่ง
เน้นการพฒันาในเรื่อง ทักษะการท�างานในรปูแบบใหม่ ทักษะภาวะผู้น�า
ท่ีพร้อมส�าหรบัการน�าทีมท่ีมีรปูแบบ Work From Home รวมถงึการ
พฒันาทักษะการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมลูเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ลูกค้าและบริษัทอย่างสูงสุด โดยในปีน้ีบริษัทได้ปรบัเปล่ียนรปูแบบการ
พฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้มสัีดส่วนในการเรียนออนไลน์ virtual 
classroom และผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาและส่ง
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน South East Asia 
Center (SEAC) เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่มีความไม่แน่นอน

ท่ีได้ประเมินแล้วว่ามีศักยภาพ และมีการพัฒนา ความสามารถเพือ่
เตรียมพร้อมส�าหรบัการท�าหน้าท่ีแทนบุคคลในต�าแหน่งงานท่ีส�าคญั
ขององค์กร ในกรณีได้รับการแต่งต้ังโยกย้าย ลาออก หรือพ้นจาก
ต�าแหน่งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด จนส่งผลให้ต�าแหน่งนั้นว่างลง

คุณสมบัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความ เชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์การท�างานในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
เข้ามาร่วมงานโดยมีระบบคดัสรรบคุลากรทกุ ระดบัอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

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 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 importance is divided into two categories: 1) important 
positions that have a high impact if there is no successor 
(Critical Position) and 2) important positions in strategic 
(Strategic Position). All of these positions have a systematic 
succession planning process and clear procedures.

In 2021, the Company continues to focus on developing  
all executives and employees to be ready for change by  
focusing on the development of new working skills,  
leadership skills that are ready to lead the team. with 
the Work From Home model, including the development 
of skills in analyzing and applying data for maximum  
benefits to customers and the company Online learning, 
virtual classroom and through the learning platform of 
the South East Asia Center (SEAC) are increasingly being  
developed and promoted for lifelong learning in ASEAN,  
in line with the uncertain situation.

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. In the case 
of being appointed, relocating, resigning or vacating from 
the position after the employment period or any other reason 
causing that position to be vacant.

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 Company. Such 
procedures will be systematically organized in all levels of 
positions appropriately and transparently in order to ensure 
that the Company is empowered by qualified.

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน

Nomination of senior executives

Succession Plan

Development of executives and employees

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 115



รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร / Report on Corporate Governance

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ

Principle 5 : Nurture Innovation and Responsible  
Business

บริษัทได้มีการน�านวัตกรรมมาใช้กับทุกหน่วยงานในองค์กร

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอาจมิได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและยึดม่ันในความรับผิดชอบ

การบริหารจดัการองค์กรเพื่อความย่ังยืน บริษัทให้ความส�าคญั

ท้ังด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ช่องทางการ จ�าหน่าย 
กระบวนการท�างานและเทคโนโลยี เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และท�าให้บริษัทสามารถรักษาและสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงส่งเสริมให้การ ประกอบธุรกิจ
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ บริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ดังนี้

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถอืหุ้น     ผูล้งทุน พนักงาน ลูกค้า 
คูค้่า คูแ่ข่งขนัทางการค้า เจ้าหน้ี ผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ตลอดจนชมุชน 
สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรวม เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน 
โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวที่มีอยู่ตามกฎหมาย
หรือตามพันธะข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ัน โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ นอกจากน้ีบริษัทได้ก�าหนดสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมและจรรยา
บรรณธุรกิจและได้ดูแลให้ม่ันใจว่าสิทธิต่างๆ เหล่าน้ัน ได้รับการ
คุ้มครองปฏิบัติด้วยดีอย่างเป็นธรรม ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้
รบัความเสียหายจากการท่ีบริษัทเป็นผู้ละเมดิจะได้รบัการคุม้ครอง
และการชดเชยอย่างเป็นธรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนได้บนเว็บเว็บไชต์บริษัท หัวข้อการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

กับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทรัพยากร
ภายในและภายนอกบริษัท คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณ ซึ่งครอบคุลมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีบริษัท
ต้องใช้เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังได้ก�าหนดให้มีการบริหารและจัดการ
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก�ากับดูแลให้มีนโยบายและ
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

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.

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  
stakeholder’s 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.”

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.

การส่งเสริมนวัตกรรม

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

Promotion of innovation

Responsible business operation

1. 1.การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน Non-violation of human rights

แบบ 56-1 One Report 2564116
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บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต ่อผู ้ มีส ่วนได้เสีย

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันพึงมีตาม

สนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอและ 
เหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญท้ังข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
การแจ้งข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท  
การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�าข้อมูลเอกสารข่าว 
การจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

สนับสนุนให้ผูถ้อืหุ้นใช้สิทธใินการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น สิทธิ
ในการออกเสียงในทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นและสิทธิอ่ืนๆ ทีผู้่ถอืหุ้นพึง
ได้รับไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางที่ระบุไว้บน
เว็บไซต์บริษัท ซึ่งทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการพิจารณากล่ัน
กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง
และแจ้งผลให้ทราบต่อไป ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ มายังบริษัท โดยมีเพียงการ
ติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก ่
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลท่ีต้องการอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน

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 per-
form any act that violates or prejudices shareholders’ 
rights.
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 2021, 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.

แต่ละกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้า ประชุม ผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคดิเห็นอย่างอิสระใน
ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น รวมถงึสิทธิทีจ่ะได้รบัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
แล้ว บริษัทยังได้ค�านึงถงึสิทธขิองผู้ถอืหุ้นมากกว่าสิทธิขัน้พื้นฐาน
และดูแลรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ดังนี้

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:

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:

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

2.การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ Treatment of stakeholders

แนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 117
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บริษัทด�าเนินธุรกิจด้านประกันภัยต่อ ด้านประกันชีวิต และ

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
และความเสมอภาคส่วนบุคคล ไม่กระท�า การใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของพนักงาน

มีการคดัสรรบุคลากรทกุระดบัอย่างเหมาะสม และมีกระบวน 
การสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของ
แต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และ
ข้อก�าหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ�าเป็นกับลักษณะงาน โดยไม่มีข้อกีดกัน
เรื่อง เพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงาน

ให ้ความส�าคัญเรือ่งความปลอดภัย สุขอนามัย และ 
ส่ิงแวดล้อมในการท�างานท่ีดี มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และให้ลูกค้า คู ่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการติดต่อกับบริษัทมีการจัดท�าและซักซ้อม 
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและภาวะวิกฤตเป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการตรวจสอบปรับปรุง 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ
เพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง 
ดังกล่าว บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับความ
ปลอดภัยไว้เป็นส่วนหน่ึงในจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ธุรกิจด้วย ซึ่งในปี 2564 ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือ 
การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน

จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดกิารขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนพนักงาน
ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการ
ด้านต่างๆ และเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัท เช่น กิจกรรมวนัปีใหม่ กิจกรรม
นอกสถานที่ เป็นต้น

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.

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 2021, 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.

ให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันชีวิต ด้วยการมุ่งเน้น
ท่ีลูกค้าเป็นส�าคัญ ดังน้ันพนักงานจึงเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญ 
ย่ิงต่อความส�าเร็จของธุรกิจ บริษัทมีความประสงค์ ให้พนักงาน 
ทุกคนมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในสาย
อาชีพ จึงได้ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและเพ่ิมขีดความ
สามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีการปฏิบัติต่อพนักงาน 
อย่างเป็นธรรม ดูแลเรื่องผลตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ดูแลให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการท�างานให้มีความพร้อม สะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ ดูแลสวัสดิการ ทั้งด้านสุขภาพและนันทนาการ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สรุปได้ ดังนี้

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:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

แนวปฏิบัติต่อพนักงาน Treatment of employees
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จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท�างานและมีการ
ตรวจสุขภาพต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีตามกลุ่มอายุ ส่งเสริม
ด้านสุขภาพของพนักงานโดยจัดให้มีกิจกรรมการออก
ก�าลังกายต่างๆ เช่น โยคะ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออก
ก�าลังกายและมีโอกาสได้พบปะกับบุคลากรในธุรกิจเดียวกัน  
โดยเชื่อมั่นว่าหากบุคลากรในองค์กรมีสุขภาพที่ดี จะช่วยลด
การเจ็บป่วยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้ในที่สุด

มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้
รับการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ เพื่อการปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการท�างาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความ
ก้าวหน้าในการท�างานต่อไป ท้ังน้ีโดยตระหนักว่าบุคลากร 
คือทรัพยากรท่ีส�าคัญท่ีสุดขององค์กร พนักงานทุกคนจะ
ได้รับการพัฒนาตามแผน (Training Road Map) ตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ
แผนพัฒนาอาชีพ (Career Plan) ของแต่ละคนท่ีก�าหนดไว้  
รายละเอียดจ�านวนชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน  
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า 105

เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู ่
เสมอ โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Intranet ของบริษัท
ประกาศภายใน หรือ อีเมล์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่ือสาร
ระหว่างองค์กรและพนักงาน อันจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพและ
ความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ส�าหรับพนักงาน โดยก�าหนดให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และสามารถเทยีบเคยีง
ได้กับต�าแหน่งในธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน โดยมีการน�าข้อมูลผล
การส�ารวจเงินเดือนและค่าตอบแทนในธุรกิจประกันภัยและ
อุตสาหกรรมอ่ืนจากหลายแหล่งและผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าปีของพนักงานแต่ละคนมาใช้ประกอบการ
พิจารณา นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ส�าหรับพนักงาน โดยพนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผล
ประโยชน์เงินสมทบจากบริษัท หากท�างานครบตามระยะเวลา
ท่ี ระบุไว้ในเงื่อนไขของบริษัท เพื่อเป็นเงินสะสมส�าหรบัอนาคต
ของพนักงาน (รวมเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) ได้เปิด
เผยไว้ในหน้า 104

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.

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 105.

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.

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 104.
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จัดให้มีการส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน
อย่างต่อเนือ่งทกุปี เพื่อน�าข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
ผลการส�ารวจทกุข้อมาพิจารณาปรบัปรงุแก้ไข พร้อมท้ังได้
ชีแ้จงตอบข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงานมีในทุกข้อ
ให้พนักงานทุกคนได้ทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเล่ียง
การกระท�าท่ีไม่สมควร เช่น รวมกลุ่มกันก�าหนดราคาโดย
สมยอมรูเ้ห็นหรือตกลงแบ่งปันส่วนในงานน้ันๆ มาก่อน หรือ
ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ของ
บุคคลที่สาม เป็นต้น

ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ให้บริการ
ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ส่งเสริมให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีและยั่งยืนระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้เป็นไป
ด้วยดี ประกอบด้วยไมตรีจิต และความพึงพอใจด้วยกัน
ทุกฝ่าย น�ามาซ่ึงบริการที่มีคุณภาพถูกต้องรวดเร็วตรง
ความต้องการ

ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าท่ีตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการ
ด�าเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ 
ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือ
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือเป็นการ
เปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยหรือประชาชน 
โดยรวม

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและให้ความช่วยเหลือในเรื่องทีเ่ก่ียวข้อง
กับธุรกิจหรือที่สามารถท�าได้

เป ิดช ่องทางให ้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น  
เสนอข้อร้องเรียน และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างาน 
โดยจะเป็นการแจ้งต่อหัวหน้างานหรือแจ้งโดยตรงต่อ 
ผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายการดูแล ข้อร้องเรียน/เบาะแสการกระท�าผิด  
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

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 policy on complaints/ 
whistleblowing and whistleblower protection.

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.

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.

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.
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บริษัทเน้นให้ความส�าคญักับความพึงพอใจของลูกค้า ควบคู่
กับการรักษาจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติต่อลูกค้า เช่น ปฏิบัติกับ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ หาแนวทางส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืน และอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ 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 (บริษัทประกันชีวิต) Treatment of customers
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ปรบัปรงุและรกัษาระดบัมาตรฐานการให้บริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัเวลาและตรงความ
ต้องการ มีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด  
มีการศึกษา ส�ารวจ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้
บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนจัดท�าบท
วิเคราะห์วิจัย จัดสัมมนา เพื่อประโยชน์ในการท�าธุรกิจของ
ลูกค้าและคู่ค้า 

มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา 
และคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา ที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับ
ผิดชอบ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีความซือ่สัตย์สจุริต และ
ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ 

ปฏิบัติต่อคู ่ค ้าและคู ่สัญญาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้าและคู่สัญญา

จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาอย่างครบถ้วน และมีกระบวนการป้องกันการ
ทุจริตในทุกขั้นตอน

ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการบ่ันทอนช่ือเสียงของคู ่แข่ง
ทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสือ่มเสีย โดยปราศจาก
ซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้

ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลับของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาและ
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามก�าหนดเวลา ท้ังในเรื่องการ 
ค�้าประกัน การบริหารเงินทุน การช�าระเงนิ และเรื่องอ่ืนใด 
ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้

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 counterpart ies  on an equi table  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.

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

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.
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บริษัทยึดถือนโยบายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ี
สุจริต เสรี และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และพนัธะกรณี
ท่ีมีต่อกัน โดยได้ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยา
บรรณธุรกิจ 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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บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และกฎ

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน

ระเบียบต่างๆ ท่ีก�าหนดโดยองค์กรท่ีก�ากับดูแลและหน่วยงาน 
ของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
กรมสรรพากร ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงาน ก.ล.ต. 
เป็นต้น รวมท้ังให้ความร่วมมือและประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง
กับการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและเรื่องอ่ืน ๆ  รวมถงึเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้
รบัการรบัรองการต่ออายเุป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏบัิตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption, “CAC”) เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC 
มีมติให้การรับรอง

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.

ใดๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วกับลูกค้า คูค้่า คูแ่ข่งทางการค้าและเจ้าหน้ีท่ีอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ

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.

แนวปฏิบัติต่อองค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ Treatment of regulatory bodies and government agencies

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ พร้อมเหตุผล และแนวทางแก้ ไขปัญหา 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว

ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรม ไม่ให้หรือรับสินบนไม่
ว่าจะเป็นในรูปของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ และจะต้อง
ไม่ยอมปฏิบัติในส่ิงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตติดสินบน 
ไม่กระท�าการหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระท�าการ
อันเป็นความผิดต่อกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวข้อง หรือ
การกระท�าการอันเกีย่วกับทรพัย์โดยทุจริต หรือการกระท�า
อันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอด
จนไม่ปกปิดหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจ�าหน่ายทรพัย์สิน
ท่ีได้มาเนื่องจากการกระท�าดังกล่าว ท้ังน้ี บริษัทได้ส่ือสาร
นโยบายดังกล่าวให้ บุคคลภายนอก และพนักงานบริษัทได้
รับทราบและปฏิบัติตามด้วย 

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิ  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ 
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้การน�าผลงานหรือข้อมูลที่เป็นสิทธิของ
บุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ บริษัทจะต้องมี
การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

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 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. 

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.

8.

9.

10.

8.

9.

10.

แบบ 56-1 One Report 2564122
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ส�าหรับปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการขอต่ออายุการรับรอง

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เป็น

เป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)” ซึ่งจะต้องมีการขอรับรองการต่ออายุ 
ดังกล่าวทุกๆ 3 ปี โดยในการต่ออายุแต่ละครั้งต้องมีการจัดท�า 
แบบประเมินตนเองท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ท่ีมีความเข้มงวดและโปร่งใสเป็นอย่างมาก เพ่ือแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งม่ันในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและ 
ส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ อีกท้ังยังได้มีการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมทั้งได้ส่งเสริมนโยบายและมาตรการน้ี ไปยังลูกค้า
และบริษัทร่วม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ให้ร่วมน�านโยบายและมาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ 
เพ่ือการขยายผลออกสู่สังคม ท้ังน้ี คณะท�างานด้านความ
ย่ังยืนยังได้มีการศึกษาหลักสูตร Sustainable Supply Chain 
Management รุ่นที่ 2 ร่วมกันกับฝ่ายจัดซื้อของบริษัท ซึ่งจัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและน�าหลักการท่ีส�าคัญมาจัดท�า “จรรยาบรรณคู่ค้า”  
เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้น�าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในอนาคตต่อไป

พลเมืองที่ดีท่ีท�าประโยชน์ ให้แก่ชุมชนและรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดย
ได้ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  
เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

For the year 2021, the Company is in the process of  
requesting to recertification “Thai Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC)” recertification 
must be certified every 3 years, each renewal requires 
a highly rigorous and transparent self-assessment of 
anti-corruption standards. To perform the intent and  
determination to fight against all forms of corruption and 
to promote the corporate culture of not accepting all 
forms of corruption. It also communicates with external 
stakeholders about the Anti-Corruption Policy on the  
Company’s website. Including has promoted this policy 
and measure to customers and associated companies 
which is an important participant in the company’s 
business, to join in bringing such policies and measures 
into practice for expanding to society. In this regard, the 
Sustainability Working Group also studied the Sustainable 
Supply Chain Management Program, class 2, together 
with the Company’s purchasing department. organized by 
the Stock Exchange of Thailand to create knowledge and 
understanding and apply important principles to prepare 
“Supplier Code of Conduct” for the Company’s partners 
to use as a guideline in the future.

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:

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption

Treatment of society and the environment

สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาชุมชน และด�าเนินธุรกิจ 
ไม ่ให ้ เกิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งในปี  
2564 บริษัทได้มีการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
และส่ิงแวดล้อม ดังน้ี (1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดย
รอบสถานท่ีท�างานให้สอดคล้องกับรูปแบบการท�างานท่ี
เปล่ียนแปลงไป (2) การให้ความช่วยเหลือสังคมท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการสมทบ
ทุนและสนับสนุนของใช้จ�าเป็นให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิ
ต่างๆ (3) ร่วมแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” ชวนเปล่ียน
กล่อง ซองท่ี ไม่ใช้แล้วเพ่ือน�าไปรี ไซเคิลเป็นเตียงสนาม 
ให้กับโรงพยาบาลสนามที่ต้องการใช้ (4) ลดการใช้กระดาษ 
โดยหันมาใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น (5) ลดการ 
ใช้พลังงานลง โดยเป็นการร่วมมือกันของทุกคนในองค์กร
ในการด�าเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

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 2021, the Company 
made contributions to communities, society and the 
environment as follows: (1) Creation of a pleasant  
workplace surrounding; (2) Providing to society  
affected by the COVID-19 situation through  
contributions and support of essential supplies 
to Hospitals and various foundations.; (3) Joined 
the campaign “reBOX post office” invites you to 
change boxes unused envelopes to be recycled 
into field beds for field hospitals that want to use ;  
(4) reduction the use of paper by turning to use 
more electronic channels and ; (5) 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.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 123
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บริษทัมีความมุง่ม่ันท่ีจะด�าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม มคีวาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ในกระบวนการด�าเนินงานหลักของบริษัทโดย บรษิัทมีการ
ประเมินผลกระทบจากการด�าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และก�าหนดประเด็นท่ี
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ หรือ
มีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย  
เพื่อระบุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจท่ีไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสามารถเปิดเผยข้อมูลการ
ด�าเนนิงานเฉพาะเรื่องทีส่�าคญัต่อกิจการและผู้มส่ีวนได้เสีย

บริษัทมีการให้ความรู้และอบรมพนักงาน ในเรื่องการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนให้พนักงาน
ทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด โดยให้สูญเสยีน้อยท่ีสดุ เช่น ลดจ�านวนการใช้กระดาษ
ลงโดยการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บ 
บันทึกข้อมูลแทนการใช้กระดาษ ใช้กระดาษให้เป็นประโยชน์
ท้ังสองหน้า มีการติดต้ังและปรับเปล่ียนเครื่องใช้ ไฟฟ้าเป็น
แบบประหยัดพลังงาน มีก�าหนดเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
เป็นเวลา ปิดเครื่องปรับอากาศและไฟแสงสว่างในช่วงพัก
กลางวันหรือช่วงท่ีไม่ได้ใช้งาน ลดการใช้ลิฟต์หากขึ้น-ลง
เพียงหน่ึงชั้น เพ่ือลดการใช้พลังงานลง น�าส่ิงของใช้แล้ว 
มาปรับปรุงใช้อีก เป็นต้น

จดัสถานทีท่�างาน ให้อยู่ในสภาพท่ีเป็นระเบยีบเรียบร้อย และ
ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความ
ปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสังคมและชุมชน  
โดยมองว่าบริษัทคอืส่วนหนึง่ของสังคมไทย จึงถอืเป็นหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีต้องมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและ
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ในการจัดต้ังบริษัทท่ีจะด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธรุกิจประกันภยัและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
ซึ่งรายละเอียดสามารถอ่านได้จาก รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนปี 2564 

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 2021 Sustainable Development  
Report under the topic of “Corporate Social  
Responsibility Activities.”

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

แบบ 56-1 One Report 2564124



รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร / Report on Corporate Governance

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม

Principle 6 : Strengthen Effective Risk Management  
and Internal Control

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Risk management and internal control

-

-

-

-

บริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อช่วยในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการ เปล่ียนแปลง
ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนนิธุรกิจ บริษัทจึงได้พฒันากรอบการ บริหารความ
เส่ียงขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมาย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมถงึยังสามารถรกัษา
ความม่ันคงทางการเงิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั และความย่ังยืน กรอบการบริหารความเส่ียงของ
บริษทั ถกูพฒันาขึ้นจากมาตรฐานการก�ากับดแูลธุรกิจประกัน
ภัย (Insurance Core Principles: ICP) ของสมาคมผู้ก�ากับ
ดแูลธุรกิจประกนัภยันานาชาติ (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) และสอดคล้องกับมาตรฐานขัน้
ต�่าในการบริหารความเสี่ยงของส�านักงาน คปภ.
บริษัทได้ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน และ
เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท มุ่งเน้นการระบุ ความเส่ียงหลัก
ท่ีจะมีผลกระทบต่อเงินกองทุน ความม่ันคงทางการเงิน และ
ชื่อเสียงของบริษัท มีการประเมินความเส่ียงและการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของความเส่ียง ก�าหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง
และเกณฑ์ที่เหมาะสม ก�าหนดมาตรการบริหารความเส่ียง 
เพื่อควบคุมความเส่ียงหลักให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้รวมถึง
ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจ�าอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และประเมินประสิทธิผลของมาตรการเหล่าน้ีอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากเหตุการณ์ความ 
สูญเสียท่ีเกิดขึ้นและปรับปรุงมาตรการบริหารความเส่ียง
และดัชนีชี้วัดความเส่ียงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยบริษัทมีการติดตามดูแล
ความเสี่ยงหลักอย่างสม�่าเสมอ และจัดให้มีการรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

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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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน Whistleblowing or complaints

-

-

-

-

บริษัทจัดให้มีช่องทางร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
ท่ีปลอดภัยและเข้าถึงได้สะดวกและมีกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้พนักงาน บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้
เสีย สามารถร้องเรียนถึงความเสียหายท่ีตนได้รับ หรือ แสดง 
ข้อกังวล / รายงานสถานการณ์ท่ีมีข้อสงสัย ตลอดจนแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดท่ีเก่ียวข้องกับบรษิัท รวมถึงสามารถ 
ขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งถือเป็นความลับ ผู้ให้
ข้อมูลและผู้ท่ีให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงจะได้รับการคุ้มครองไม่ถูกลงโทษและไม่ได้รับผลกระทบใน
ทางลบจากการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ท้ังน้ี บริษัทได้มี
การส่ือสารนโยบายการดแูลข้อร้องเรียน / เบาะแสการกระท�าผิด 
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้
รับทราบเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติซ่ึงสามารถอ่านนโยบายการ
ดูแลข้อร้องเรียน / เบาะแสการกระท�าผิด และการคุ้มครองผู้ให้
ข้อมูล ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีอ�านาจหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธรุกิจของบริษทั อีกท้ังได้ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อสอบทานให้บริษัทมีการ
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และพิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ประกาศและข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วย
งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยจัดให้มีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ท�าหน้าท่ีดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

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.”

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.

แบบ 56-1 One Report 2564126
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม Monitoring of Associated Companies

- -บริษัทมีกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม 
โดยคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร เสนอชื่อและใช้สิทธิ
ออกเสียงแต่งต้ังกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเป็น
กรรมการในบริษทัร่วม โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ
ในบริษทัร่วม มีหน้าท่ีด�าเนินการเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบริษัท
ร่วมน้ันๆ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมดังกล่าว
เป็นไปตามสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษทัหรือเป็นไปตามข้อตกลง
ในการถือหุ้น อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
อื่นในการบริหารจัดการบริษัทร่วมแต่อย่างใด

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

หลักปฏิบัติ 7 รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ข้อมูล

Principle 7 : Ensure Disclosure and Financial Integrity

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ Information disclosure

บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้า
ท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและ
เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยมีการ
เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
หรอืหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วนทันเวลา 
และม่ันใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง กระชับและตรงประเด็น 
นอกจากน้ีบริษัท ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ 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�าและจัดให้มีการส่ือสารและเปิดเผยนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีนโยบายและมาตรการ ต่อต้าน
คอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการ ไว้บน Intranet และเว็บไซต์เพ่ือให้กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบ 
และยดึถอืปฏิบัติโดยมีการทบทวนนโยบายต่างๆ เป็นประจ�า
ทุกปี

เปิดเผยข้อมูลบริษัทซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่ ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน ส่วน ของ 
งบการเงินน้ัน จะต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจทานจาก 
ผู้สอบบญัชแีละผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อตลาด
หลักทรพัย์ฯ ส�านกังาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหุ้น นักลงทุน และ หน่วย
งานที่ เกี่ยวข้อง

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.

1.

2.

1.

2.
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ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

Investor relations

Report on interests

บริษัทได้ ให้ความส�าคัญต่อการบรหิารความสัมพันธ์กับ

บริษัทมีข้อก�าหนดและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ

นักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ และผู้ท่ีสนใจ ได้รับข้อมูลท่ี ถูกต้อง เพียงพอ ครบ
ถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้มอบหมายให้นางสาว 
สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์ เลขานุการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดฝ่าย 
บัญชีและการเงิน Chief Financial Officer เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
“นักลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
02-666-9000 หรือ E-mail address: corpsecretary@thairelife.
co.th ส�าหรับกิจกรรมในปี 2564 มีการพบปะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม 7 ครั้ง

กรรมการและผู้บริหารและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องที ่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิติ โดยรายงานดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินการ ตามข้อก�าหนดเก่ียวกับรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน และติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้
บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการของบริษัท 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 2021, there 
were 7 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:

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นไว้บนเว็บไซต์บริษัท ท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ
ของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน 
ประจ�าปี (แบบ 56-2) ข้อมูลเอกสารข่าวและกิจกรรม
ทางธุรกิจที่ส�าคัญท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป เปิดเผยบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
จ�านวนครั้งของการ ประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการ 
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

มีข้อก�าหนดให้มีการรายงานการซื้อขาย / การถือครอง 
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้เลขานุการ 
บริษัทเป็นผู้รวบรวมสรุปข้อมูลแล้วแจ้งให้ท่ีประชุมคณะ
กรรมการทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

เปิดเผยกรอบนโยบายธรรมาภบิาลการลงทุน (Investment 
Governance Code: I Code) และการปฏิบัติตาม หลัก 
ธรรมาภิบาลการลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

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.
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.
The Company discloses Investment Governance 
Code: I Code and Investment Governance Policy 
Principle on the Company’s website.
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บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ เก่ียวข้องตาม
แบบฟอร์มทีบ่ริษัทก�าหนดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และในกรณท่ีีมี
การเปล่ียนแปลงข้อมูลระหว่างปีให้กรรมการ และผู้บริหาร
รายงานด้วย ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับ
การท�าธุรกรรมของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใจท�าธุรกรรมดังกล่าว และให้การท�าธุรกรรมเป็นไปตาม
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่าง
กันของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและ
วิธีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลยึดถือปฏิบัติ และก�าหนดให้กรรมการและ ผู้บริหาร
มีหน้าท่ีรายงานการถอืครองหลักทรพัย์ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงาน ก.ล.ต.

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 securit ies 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.
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกับผู ้
ถือหุ้น

Principle 8 : Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders

สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ Rights of shareholders

บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติโดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากน้ี บริษัทได้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิ

บริษัทได้มีการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ

อันพึงมีพึงได้ท้ังในฐานะผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัทโดยส่งเสริมให้ผู้ถอืหุ้นมีโอกาสใช้สิทธขิัน้พื้นฐานตามกฎหมาย
ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นท่ีตนถืออยู่  
สิทธใินการได้รบัส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทสิทธใินการเข้าร่วมประชมุ
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม สิทธิในการแสดงความคิด
เห็น สิทธิในการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดย
บริษัทสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทเช่น การแต่ง
ต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งต้ังผูส้อบบัญช ีการแก้ไขข้อบังคบั
หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น 

ขั้นพื้นฐานดังกล่าว เช่น สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญ
อย่างเพียงพอและทันเวลาผ่านเว็บไซต์บริษัทสิทธิในการติดต่อคณะ
กรรมการบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทก�าหนดไว้ เป็นต้น

การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจน ผ่าน
รายงานประจ�าปีและเวบ็ไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืน

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.

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.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 129
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การประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

Shareholders’ meeting

Treatment of shareholders before the meeting date

บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าทุกปี โดยจะ

ในการประชมุผู้ถอืหุ้นทุกครัง้ บริษัทได้มีแนวปฏบัิติท่ีดี สอดคล้อง

จัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และ
หากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาเรื่องท่ีอาจกระทบหรือ
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
จ�านวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวัน
ท่ี 23 เมษายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จ�านวน 10 ท่าน 
จากทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยปฏิบัติตามแนวทางและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามท่ีทางราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

กับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (AGM 
Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

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 2021, the Company held one shareholders’ 
meeting, i.e. the Annual General Meeting of Shareholders  
No. 10 on April 23, 2021, which was attended by 10 out of the 
total 10 directors, representing 100% 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 by following the guidelines and measures to prevent 
the spread of COVID-19 as prescribed by the government 
and related agencies. 

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:

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นหรือส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัทและเสนอ
ชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการบริษัทส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 จนถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(“E-mail“) หรือส่งจดหมายมาถงึเลขานกุารบริษัทโดยตรง 
ผลปรากฏว่าเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ถอืหุ้นท่าน
ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
กรรมการบริษัทมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหนังสือมอบฉันทะตาม
ท่ีกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด ประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ
ชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโต
เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ให้เท่านั้น) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม รวมท้ังเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ  ผ่านทางเวบ็ไซต์บริษทั
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วง
หน้า 30 วันก่อนวันประชุม

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 9, 2021 to December 31, 2021 
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 2021, the Company 
posted the notice of the shareholders’ meeting on 
its website 30 days prior to the meeting date.
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สนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระเข้า 
ประชุมและลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ี 
ผู้ถอืหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ ท้ังนีบ้ริษทั
ได้ เผยแพร่แบบมอบฉันทะ พร้อมท้ังรายละเอียดและขั้น
ตอนต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2564  
มีผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 126 ราย เป็นผู้ถอืหุ้นท่ีมา
ด้วยตนเอง 14 ราย และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 
เข้าประชุมแทนจ�านวน 112 ราย

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดเก่ียว
กับวัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุมอย่างชัดเจน พร้อม
ท้ังรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมา รายงานประจ�าปี (ในรูปแบบ QR Code) หนังสือ
มอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด พร้อมระบุวิธี
การมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนและไม่ยากต่อการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น รายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเลอืกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชมุแทนได้ รายละเอียด
ของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุม รวม
ถึงข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออก
เสียงลงคะแนน และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืน ๆ เพื่อ
รกัษาสทิธใินการเข้าประชมุของผูถ้อืหุ้น  โดยบริษทัได้ท�าการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
มีโอกาสได้ศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมท้ังมีการ
ประกาศลงหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุอย่าง
น้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม  
ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีการส่งหนังสือเชิญประชุมประชุม 
ผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 33 วัน  
นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์
จะรับรายงายประจ�าป ีที่ เป ็นรูปเล ่มก ่อนการประชุม  
โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท

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 2021, there were a total of 126  
shareholders present at the meeting, with 14 of them 
attending in person and 112 by proxy.
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 (QR Code), 
proxy forms prescribed by Ministry of Commerce 
with proxy granting instructions 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 2021, the Company 
submitted the notice of the shareholders’ meeting 
and relevant documents to the shareholders 33 days 
in advance. In addition, there is an opportunity for 
shareholders who wish to receive the annual report 
in hard copy before the meeting. which can be  
obtained from the company secretary
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อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท ทั้ง 
ผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทนุสถาบนั
ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิใน
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีการจัดวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การเดนิทางของผูถ้อืหุ้น มกีาร
ส่งหนังสือมอบฉันทะ ประกอบด้วยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก 
แบบ ข และแบบ ค เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นทกุประเภทท่ีไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน นอกจาก
น้ี บริษัทได้ติดต่อนักลงทุนสถาบัน อาทิ บริษัทจัดการ
กองทุน หรือ Custodian เพื่อเชญิส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุ 
และอ�านวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการ
เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า

5. 5.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders on the meeting date

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 อยู  ่
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 บริษัท
จึงได้ก�าหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ตามข้อก�าหนดของทางราชการ โดยบริษัทมีการจ�ากัด
จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เกินจ�านวนที่ก�าหนด การเว้น
ระยะห่างระหว่างท่ีน่ังอย่างน้อย 1.5 เมตร การก�าหนดให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยังได้
ก�าหนดมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยค�านึงถงึความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดการประชุม

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวัน
ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน มีการจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อการลงทะเบียน การด�าเนิน
การประชุม ตลอดจนการนับคะแนนให้เป ็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดให้มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ 
แก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ก่อนเวลาเริ่มประชุม 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยบริษัทไม่ท�าการ
ใด ๆ ท่ีมีลักษณะจ�ากัดสิทธิ ในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น  
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอด
ระยะเวลาการประชุม

น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 
เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

The Annual General Meeting of Shareholders in 
2021 is under the epidemic situation of COVID-19 
the Company therefore has established guidelines 
and measures to prevent the spread of the epidemic 
according to government regulations. The Company 
has limited the number of attendees to not exceed 
the specified number. The minimum distance 
between seats is 1.5 meters and attendees are  
required to wear masks at all times and also set other 
measures More to prevent the spread of COVID-19 
taking into account the safety of all staff, operators 
and attendees throughout the meeting.

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.

1.
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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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ก่อนเริ่มประชุม ประธาน ได้แนะน�าคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีท�าหน้าท่ี 
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุม
รับทราบ ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน  
วิธีใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ มกีารแยกบตัรลงคะแนน
เสียงระหว่างวาระการแต่งต้ังกรรมการและวาระอ่ืน โดยผู้ถอื
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีตนเองถืออยู่ หุ้นสามัญหน่ึงหุ้น
เท่ากับหน่ึงเสียง บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว ไม่มี
หุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์ประเภทอื่น

จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทท�าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ
การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง (Inspector) ซึ่งเป็น
คนกลางเพื่อดูแลให้การลงทะเบียน การประชุมผู้ถือหุ้น  
การนับคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษัทในทุกขั้นตอน รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นอาสาท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง

ด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุม โดยไม่มีนโยบาย
เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในการประชุมประธานได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละ
วาระได้อย่างเตม็ที ่และมกีารชีแ้จงตอบค�าถามในทุกประเดน็
จนเป็นท่ีพอใจ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา  
มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กรรมการ
และผูอ้�านวยการใหญ่  รวมท้ังผูบ้ริหารระดบัสูง ผู้สอบบัญชี 
และท่ีปรกึษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงตอบ
ค�าถามของผู้ถือหุ้น

ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และ
จัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่อง และส�าหรับการเลือก
ต้ังกรรมการ มีการจัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นราย
บุคคลเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่ห็นสมควร 
ซึง่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชมุ เพือ่น�า
ผลคะแนนมารวมค�านวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า
ในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งมติของคะแนน
เสียงในห้องประชุมในที่สุด 

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.
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.
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’  
sat isfact ion.  At  the previous meet ing 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.
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ให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมภายหลังเปิดการประชุม
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

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.

9. 9.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น Treatment of shareholders after the meeting date

เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการออกเสียงลง
คะแนนภายในวันท�าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยแจ้งเป ็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 บริษัทได้ 
เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการออกเสียงลง
คะแนนภายในวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีสาระส�าคัญครบถ้วน 
เช่น ค�าชีแ้จง ค�าถาม ข้อคดิเห็น วิธกีารลงคะแนน ผลการลง
มติ เป็นต้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 
ท่ีผ่านมา บริษัทได้จดัท�ารายงานการประชมุแล้วเสรจ็ภายใน 
14 วนั หลังวนัประชมุ และจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมสามารถเข้าไปดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย

มีการบันทึกภาพการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถ
เข ้าร ่วมประชุมหรือผู ้ถือหุ ้นท่ีสนใจสามารถดูได้ผ ่าน  
ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึง
ถึงสัดส่วนการถือหุ้นและระยะเวลาการถือหุ้น ในการท่ีจะ
เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยบริษัทได้แจ้งสารสนเทศผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก�าหนด
ขั้นตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนบนเว็บไซต์บริษัทซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ปีที่ผ่านมาได้ก�าหนดไว้ตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน 2563จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น
เวลา 3 เดือนก่อนวันส้ินสุดรอบบัญชี ผ่านทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (“E-mail“) หรือส่งจดหมายมาถงึเลขานุการ
บริษัทโดยตรง เพื่อรวบรวมน�าเสนอคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป หากคณะกรรมการมีมติไม่รับเรื่องท่ีผู้ถือ
หุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือ
หุ้นทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ีบริษัทยังให้สิทธิแก่ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปีเสนอช่ือบุคคลเข้า
รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเพ่ิมเติมโดยตรงต่อท่ีประชุม 
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ที่ผ่านมา

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 2021 
shareholders’ meeting, the Company could disclose 
the meeting’s resolutions and voting results on the 
day of the meeting.
The  Company  prepares  Minutes  o f  the  
Shareholders’ Meeting by containing therein  
all material information such as explanations,  
questions, comments, voting procedures, voting 
results, and so on. For the 2021 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.
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.

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 2021 Annual 
General Meeting, the shareholders were allowed  
a period of time from September 9, 2020 to  
December 31, 2020, 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 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทียมกัน Rights of shareholders

ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ต่างได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  โดยบริษัทได้ยึดถือตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

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:

แบบ 56-1 One Report 2564134
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ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือเข้าร่วม
การคัดเลือกเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่ม
เติมแต่อย่างใด

shareholders, the Company wil l  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 2021 Annual General Meeting, none of the 
shareholders nominated any qualified persons for 
election as directors or proposed any additional 
agenda items.

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถาม ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะได้ล่วงหน้าผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(“E-mail”) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการบริษัทก่อนวัน
ประชมุ เพื่อรวบรวมตอบในท่ีประชมุ ซึง่ในการประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นได้ส่งค�าถามมา
ยังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ทั้งหมด 1 ค�าถาม โดยได้เปิด
เผยรายละเอียดไว้ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 10 บนเว็บไซต์บริษัท

เพื่อรักษาผลประโยชน์และอ�านวยความสะดวกในการ
ส่ือสารกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม บริษัทได้จัดท�าหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีพนักงานท่ีมีความรู้ภาษา
อังกฤษคอยเป็นล่ามแก่ผู ้ถือหุ้นชาวต่างชาติท่ีเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม และได้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์
บริษัท รวมทั้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียด 
ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยก�าหนดไม่ให้
กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามผลการ
ปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการทราบในทุกไตรมาส 

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 2021, there were three questions 
from shareholders sending to the Company in 
advance and all questions were disclosed in the 
minutes of the Annual General Meeting No.10 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.

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.
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ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประกอบ ด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีความรับผิดชอบ
หลักเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิัท ส�าหรับปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เพิ่มการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหารือเรื่องในโครงการ 
HR Transformation ให้รองรับต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนอง
ท้ังทางด้านกลยุทธ์องค์กร และทางด้านระบบปฏิบัติการของบริษัท 
ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สรุปได้ ดังนี้

In 2021, the Nomination and Remuneration Committee  
consisted of 3 independent directors with the key  
responsibil i t ies as defined in the Charter of the  
Nomination and Remuneration Committee. For the  
past year, the Nomination and Remuneration Committee 
has increased number of its meetings in order to discuss the 
matters in the HR Transformation project to accommodate 
the changes in response to both corporate strategy and  
the operating system of the Company, with significant  
operations as follows:

สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ 
Sub-Committee Report

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน Nomination and Remuneration Committee Report

พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ
สมในการเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวม
ถึงรายชื่อท่ี ได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการของบริษัท 
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบทักษะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติและความหลากหลายทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการศึกษา รวม
ถึงยังให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของบุคคลผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อ อาทิ ความขัดแย้งทางผล
โยชน์ จ�านวนบริษัทท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
อ่ืนๆ เป็นต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 
โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ท่ี ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของบริษัท ภายใต  ้
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยใช้แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ
ใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาการ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมส�าหรบัผู้บริหาร 
ดังกล่าว ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานเม่ือเทียบ
กับเป้าหมาย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

Consider and nominate qualified persons to serve 
as directors, sub-committee and senior executives, 
and propose to the Board of Directors for approval.

Consider the selection and nomination of persons 
to serve as directors from Director Pool, including 
a list nominated by directors of the Company, by 
taking into account the Board Skill Matrix, which 
includes qualifications and diversity in knowledge, 
competence, experience and education, as well  
as focuses on the process of verifying the  
qualifications of nominees, e.g. conflicts of conduct, 
number of other companies serving as directors, 
etc., in order to present to the Board of Directors 
and/or shareholders for approval.

Consider the remuneration of the Chairman,  
directors and sub-committees before proposing to 
the Board of Directors for approval and presenting 
to shareholders for consideration, by taking into 
account the suitability for the designated duties and 
responsibilities, and the Company’s performance 
under the overall economic conditions.

Arrange the evaluation of the Nomination and  
Remuneration Committee’s performance using the 
Performance Evaluation Form in accordance with 
the CG Codes for listed companies of the Stock 
Exchange of Thailand. 

Arrange the evaluation of the performances of  
Director-General and senior executives of the  
Company in comparison with goals and key  
performance indicators, as well as consider the  
appropriate remuneration and benefits for such  
executives before presenting to the Board of  
Directors for approval, by considering the  
designated obligations and responsibilities,  
performances versus goals under overall economic 
conditions.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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พิจารณาและทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession 
Plan) ของผู้อ�านวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง รวมถึง
แผนสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญในเชิงกลยุทธ์
พิจารณาและ ให ้ความ เ ห็น เ ก่ียว กับ โครงการ  HR  
Transformation และกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของ
บริษัท อาทิ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างระดับชั้นพนักงาน 
โครงสร้างระบบผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานที่
ก�ากับดูแลบริษัทฯ

Consider and review the Succession Plan of  
Director-General and senior executives, as well as 
the strategically important succession plan.
Consider and make recommendations on HR  
Transformation project and human resource  
management process in order to comply with  
the Company’s operational strategies, e.g.  
organizational structure, employee hierarchy,  
employee remuneration system structure, as 
well as guidelines for the Company’s personnel  
development in regard to knowledge, skills,  
experience and career paths.

Support and monitor the Company’s good  
corporate governance in order to comply with rules, 
regulations, and announcement of the Company’s 
regulatory authorities.

6.

7.

8.

6.

7.

8.

ท้ังน้ีในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

In 2021, the Nomination and Remuneration Committee held 
a total of 4 meetings.
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee Report

พิจารณาก�าหนดนโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง
ประจ�าปี รวมถึงทะเบียนความเส่ียงหลักประจ�าปีของบริษัท 
ซึง่ครอบคลุมถงึความเส่ียงประเภทต่างๆ ท้ังทีม่าจากปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัท เพื่อปรับเปล่ียนการด�าเนินงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว

พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม
และควบคุมความเส่ียงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้

ตรวจติดตาม และควบคุมผลการบริหารความเส่ียงประจ�า
ไตรมาส  โดยรับการรายงานจากหัวหน้าหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท และมีการรายผลการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นราย
ไตรมาส

พิจารณาแนวทางการบริหารความเส่ียงจากผลกระทบของ
โคโรนาไวรสั COVID-19 ท่ีส่งผลต่อฐานะการเงินในปัจจุบัน
และอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ติดตาม
และทบทวนการค�านวณเงินส�ารองอย่างต่อเน่ือง พร้อม
ท้ังให้แนวทางแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือจัดท�าการทดสอบภายใต้
ภาวะวิกฤต (Stress Test) ส�าหรับสถานการณ์ของโคโรนา
ไวรัส COVID-19 เพื่อน�ามาประกอบในการพิจารณาฐานะ
ทางการเงินของบริษัทท่ีมีความยืดหยุ่นและเพียงพอที่จะ
รองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ 
ได้หรือไม่ โดยพิจารณารวมท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์
ท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผลกระทบท่ีเกิดกับความ
เพียงพอของเงินกองทุน สินทรัพย์ หน้ีสินหรือส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนของความเส่ียงท่ี 
อาจเป็นไปได้ทั้งหมด

Establish the annual risk management policy and 
plan, including the Company’s annual primary 
risk register covering various types of risks, both 
from internal and external factors, that may affect 
the Company’s operations, in order to adjust the  
operations due to changes in timely manners and 
reduce the impacts of such risks.

Consider planning strategies in accordance with risk 
management policies in order to be able to assess, 
monitor and control the Company’s overall risks to 
acceptable levels.

Monitor and control the performances of the  
quarterly risk management according to a quarterly  
report from the Company’s Head of Risk  
Management Department, and submit quarterly  
report of risk management performance to the  
Board of Directors.
Consider the risk management guidelines due to 
the effects of the coronavirus-19 pandemic, which 
affect the current and future financial positions. 
The Risk Management Committee has continuously 
monitored and reviewed the calculation of reserves, 
and prepared guidelines for the management to  
conduct Stress Test on Coronavirus-19 situation 
in order to determine the financial position of the 
Company, whether it is flexible and sufficient 
to accommodate arising damages from various  
situations or not, by considering them entirely, both 
directly or indirectly, or according to impacts on the 
adequacy of the fund, assets, liabilities or equity of 
shareholders in order to accommodate all possible 
uncertainties due to risks.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยสมาชกิ
ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน โดยมีความรับผิดชอบหลักเป็นไปตาม
ท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
ส�าหรับปีท่ีผ่านมาธุรกิจประกันต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตซึ่งเกิดจาก
การระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อ
ธุรกิจและประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม ท�าให้มีการติดตามผล 
กระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับความ 
ไม่แน่นอนของความเสีย่งในแต่ละด้านของบริษทั ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา
มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ สรุปได้ ดังนี้

The Risk Management Committee has received resolution  
from the Board of Directors to appoint no less than 5  
members, consisting of at least 1 director. Also, the Chairman 
of the Risk Management Committee must be a director on 
the Board of Directors, while the others must be a director 
and/or executives and/or qualified experts with knowledge  
and understanding about the business risks of the  
Company. In 2021, the Risk Management Committee  
consisted of 6 members, including 3 independent directors 
and 3 executive directors, with primary responsibilities as 
defined in the Charter of the Risk Management Committee. 
For the past year, the insurance business has faced a crisis 
caused by the Coronavirus-19 outbreak with severe impact 
widely on businesses and the public, both directly and 
indirectly. The impact of such situations has been closely 
monitored in order to accommodate the uncertainty due 
to risks on each aspects of the Company, with significant 
operations during the past year as follows:

แบบ 56-1 One Report 2564138
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พิจารณาทบทวนความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน โดยได้ ให้
แนวทางแก่ฝ่ายจัดการเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์คอร์รัปชัน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงของเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง (risk culture) ของ
องค์กรท่ีสะท้อนถงึพฤติกรรมของพนักงานทุกระดบัในการ
บริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของตนเองอีกด้วย

Review the risk of corruption by providing  
guidelines to the management for the analysis 
of corruption incidents and risk management  
measures of such matters. Also, promote the risk 
culture of the organization that reflects the behaviors 
of employees at all levels in managing risks from 
their own operations.

5. 5.

ท้ังน้ีในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

In 2021, the Risk Management Committee held a total of 5 
meetings.
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รายงานคณะกรรมการลงทุน Investment Committee Report

ในปี 2564 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยสมาชิกท้ังหมด
4 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บริหารจ�านวน 1 ท่าน โดยมีความรับผิดชอบหลักเป็นไปตามท่ี
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน ส�าหรับปีท่ีผ่านมาธุรกิจ
ประกันต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและยังเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ท่ีส่งผลกระทบ 
อย่างรนุแรงต่อเศรษฐกิจไทยและการด�าเนินงานของบริษัท การด�าเนิน
งานของคณะกรรมการลงทุนในปี 2564 จึงได้ให้ความส�าคัญ สรุป
ได้ ดังนี้

In 2021, the Investment Committee consisted of 4 members,  
including 3 independent directors and 1 executive director,  
with the main responsibilities as defined in the Charter of 
the Investment Committee. For the past year, insurance  
businesses have faced economic volatility and the  
Coronavirus-19 pandemic, which has a severe impact on 
the Thai economy and the Company’s operations. Therefore, 
significant operations of Investment Committee in 2021 can 
be summarized as follows:

พิจารณาแผนและกลยุทธ์การลงทุนประจ�าปีท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาว งบประมาณด้านการลงทุนประจ�าปี ผลการลงทุน
ประจ�าไตรมาส ประมาณการเงินลงทุน กรอบนโยบายการ
ลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืน ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท

ตรวจสอบ ติดตาม ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ประเมินผลธุรกรรมท่ีได้รับ
อนุมัติให้ลงทุน และสรุปสาระส�าคัญเพื่อรายงานผลการ
ลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ในการหาช่อง
ทางการด�าเนินธุรกิจและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยค�านึงถึง
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การตัดสินใจลงทุนของบริษัท มีการศึกษาและวิเคราะห์ทั้ง
ในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยฝ่ายลงทุนของบริษัทและที่ปรึกษา
ทางการเงินจากภายนอกของบริษัทอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัท

Consider both short-term and long-term annual 
investment plans and strategies, annual investment 
budget, quarterly investment performances, returns 
on investments, frameworks of investment policy 
and other business operations, as well as other 
important matters related to the Company and its 
business.

Audit,  monitor,  supervise the Company’s  
investments in order to achieve targeted returns, to 
evaluate the approved transactions for investment,  
and to summarize and present investment  
performances to the Board of Directors quarterly.

Offer recommendation and consultation to the 
management in seeking business channels 
and investment opportunities according to the  
Company’s goals and strategies, by taking into  
account the value-for-money returns and risk  
factors involved in order to manage them at  
acceptable levels.
Make decision on the Company’s investment by 
conducting studies and analyses both in broad 
sense and in-depth. The Company’s investment 
department and external financial advisors shall  
be careful and cautious under the Company’s  
investment governance principles.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ท้ังน้ีในปี  2564 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง

In 2021, the Investment Committee held a total of 2 meetings.

แบบ 56-1 One Report 2564140



กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการ

9.19.1 Internal Control

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

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

กำรควบคุมภำยใน 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตก
ต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

21 กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน  
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ

กรรมการบริษัทโดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารและระบบการติดตามที่มีประสิทธิผลเพียงพอ

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมส�าหรับเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
อีกท้ัง บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืนๆ ท่ีเพียงพอและ
สามารถท�าให้การด�าเนินกจิการของบริษัทเป็นไปตามหลักการก�ากบั
ดแูลกจิการท่ีด ี(Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส

ตรวจสอบมีอ�านาจหน้าท่ีสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท อีกทั้งได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อสอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการ
เงินอย่างถูกต้อง และพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมาย ประกาศและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถงึหน่วยงานอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง การประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี

At the Board of Directors meeting No.1/2022 on February 
21, 2022 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 Audit Committee provided opinion consistent with that 
of the Board of Directors and the auditor.

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.

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.

1.

3.
2.

4.
5.

1.

3.
2.

4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร

การควบคุมการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบติดตาม

Control environment 

Control Activities 
Risk Assessment

Information & communication 
Monitoring Activities
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กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction

Head of Internal Audit Unit

Head of Compliance Unit

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู ่ภายใต้

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

วุฒิการศึกษา/การฝึกอบรมและประวัติการท�างานของ

วุฒิการศึกษา/การฝึกอบรมและประวัติการท�างานของ

ในระหว่างปีฝ ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้บริษัทมีหัวหน้างาน

โดยในระหว่างปีฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจ
สอบมีอ�านาจในการแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(Compliance) ขึน้ โดยได้รับอนุมัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
วาระพิเศษ เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งฝ่ายดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมี นางสาวพิชญ์พิชา ศิริอุดมเศรษฐ ท�าหน้าที่หัวหน้างานดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเป ิดเผยไว ้ ใน 
เอกสารแนบ 3

ติดตามการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
น�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าการสอบทาน
เป็นประจ�าในทุกไตรมาส 

ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม  
ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏบัิติหน้าท่ี โดยปัจจุบนัมีนางสาวพนิดา 
อากาศอ�านวย ท�าหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง และการก�ากับดูแลแก่หน่วยงานต่างๆในบริษัท และน�าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

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.
The educational backgrund/certifications of the Head of 
Internal Audit Unit is attached in Appendix 3.

The Company has established a Compliance Department, 
which was approved by the Extraordinary Board of Director
Meeting on October 10 th , 2014. The department is  
under the supervision of Audit Committee. Ms. Pittpicha 
Siriudomseth is the Head of Compliance Department.

During the year, the department shall monitor the 
compliance of the business operation with regulatory 
requirement and any applicable law and report the matters 
to Audit Committee in order to review the compliance 
activities on a quarterly basis.

The educat iona l  background/  cer t i f icates  and  
qualifications of the Head of Compliance department is  
attached in Appendix 3.
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TKI Life Insurance Company 
Limited

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
ใน TKI Life Insurance Company 
Limited  ร้อยละ 32.50
It is an associated company 
in which the Company holds 
32.50% in TKI Life Insurance 
Company Limited.

Mr. Sutti Rajitrangson and Ms. 
Navadee Ruangrattanametee 
are director of TKI Life  
Insurance Company Limited 
and a director of the Company.

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์และ  
นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี เป็น
กรรมการของ TKI Life Insurance  
Company Limited และเป็น
กรรมการของบริษัทฯ

เบี้ยประกันภัยต่อรับ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อ จึงมีรายการเบี้ย
ประกันภัย ค่าบ�าเหน็จ ค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ ซึ่งเป็น
ปกติของการด�าเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  
ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป

รายได้ค ่าบริการให้ค�าปรึกษา เป ็นรายการที่บริษัทฯ  
ให้บริการที่ปรึกษาบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตและ 
ด้านปฏิบัติการเพื่อความสะดวกของบริษัทร่วม คิดค่า
บริการจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องตาม
ประมาณการเวลาที่ใช้ในการให้ค�าปรึกษา 

รายได้ค่าพัฒนาระบบงานประกันชีวิต เป็นรายการที่บริษัทฯ 
รับจ้างพัฒนาระบบงานประกันชีวิต รวมทั้งบริการติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บรษิัทร่วม คิดค่าบริการตามการ
ปันส่วนเวลาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ว่าจ้าง
บุคคลภายนอกเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

The Company operates a life reinsurance business.  
Therefore, there are reinsurance premium,  
commission, claim, etc., which are normal operations 
in accordance with the company’s policy. Such 
transactions are with life insurance companies in 
general.

Consulting service income is a transaction that 
the Company provides consulting services for life  
insurance business management and operations for 
associated company. Service charge is based on the 
time allocation of the relevant staff expenses.

1.

2.

3.

752 - -

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 125 - -

ค่าบ�าเหน็จจ่าย 149 - -

รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา 276 276 276

รายได้ค่าบริการพัฒนาระบบ 79 4,946 5,025

เงินค้างรับ(จ่าย)จากการรับ 19 - -

ลูกหนี้อื่น - 7,122 5,025

รายได้ค่าบริการค้างรับ - 2,936 -

ประกันภัยต่อสุทธิ

Reinsurance premium written

Claim expenses 

Commission expenses

Consulting service income

System development income

Amounts due (to) from 

Other receivables

Accrued service income

reinsurers

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction

9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน 
Related party transactions 

บริษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี ้
The Company has transactions with persons who may have conflicts with details as follows:

(หน่วย : พันบาท) 
   (Unit: Thousand Baht)
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System development income is a transaction that 
the Company develops life insurance systems 
and installing computer software for associated  
company. Service charge is based on the allocation 
of the involved party and the part that hires outsiders 
to collect as actually paid.

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อเป็น
รายการธุรกิจปกติในการท�าธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข 
และราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก

รายได้ค่าบริการให้ค�าปรึกษาเป็นรายการที่บริษัทฯ ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตในฐานะผู้ถือหุ้น ช่วย
ให้การสนับสนุนบริษัทร่วมให้สามารถด�าเนินกิจการได้ตาม
เป้าหมาย

รายได้ค่าพัฒนาระบบงานประกันชีวิต รายการปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ลงทุน ที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทร่วม
สามารถด�าเนินธุรกิจได้

Income and expenses related to reinsurance is  
a normal business transaction in undertaking life 
insurance business with conditions and prices similar 
to third parties.

Consulting service income is a transaction that  
the Company which is an expert in life insurance 
business as a shareholder, helps support the  
associated company to achieve its goals.

System development income is a normal business 
transactions of the Company as an investor that 
support the associated company to be able to  
operate the business.

1.

2.

3.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

TKI Life Insurance Company 
Limited

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity
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บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

Thai Life Insurance Public 
Company Limited

Bangkok Life Assurance  
Public Company Limited

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เป็น
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของ บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ 
ของบริษัทฯ
* ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึง
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

Mr. Apirak Thaipatanagul is 
director and chief executive 
officer of Thai Life Insurance 
Public Company Limited and a 
director of the Company.
* Being a related party until 
October 5, 2020.

เบี้ยประกันภัยต่อรับ

เบี้ยประกันภัยต่อรับ

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ย 
ประกันภัย ค่าบ�าเหน็จ ค่าสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของ
การด�าเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการท�า
รายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ย 
ประกันภัย ค่าบ�าเหน็จ ค่าสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของ
การด�าเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการท�า
รายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
The Company operates a life reinsurance business. 
Therefore, there are reinsurance premium, commission, 
claim, etc., which are normal operations in accordance 
with the company’s policy. Such transactions are with 
life insurance companies in general.

The Company operates a life reinsurance business. 
Therefore, there are reinsurance premium, commission, 
claim, etc., which are normal operations in accordance 
with the company’s policy. Such transactions are with 
life insurance companies in general.

-

698,329

349,925

31,178 

526,478

310,589

49,560 

463,399

298,397

ค่าบ�าเหน็จรับ - 541 752

เบี้ยประกันภัยต่อช่วง

ค่าบ�าเหน็จจ่าย

เงินค้างรับ(จ่าย)จากการรับ

-

216,664

34,103

2,240

143,986

(5,325)

2,689 

116,227

31,851

ค่าบ�าเหน็จจ่าย - 11,868 23,148 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืน - 926 932

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - 13,906 21,119

ประกันภัยต่อสุทธิ

ประกันภัยต่อสุทธิ

- - (5,585)เงินค้างรับ(จ่าย)จากการรับ

Reinsurance premium written

Reinsurance premium written

Claim expenses

Commission income

Reinsurance premium ceded

Commission expenses

Amounts due (to) from 

Commission expenses

Claims refundable

Claim expenses

reinsurers

reinsurers

Amounts due (to) from 

กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

เป็นรายการธุรกิจปกติในการท�าธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข 
และราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก
It is a normal business transaction in undertaking life 
insurance business with conditions and prices similar 
to third parties.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
145



บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ย 
ประกันภัย ค่าบ�าเหน็จ ค่าสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของ
การด�าเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการท�า
รายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
The Company operates a life reinsurance business. 
Therefore, there are reinsurance premium, commission, 
claim, etc., which are normal operations in accordance 
with the company’s policy. Such transactions are with 
life insurance companies in general.

17,334 32,728 28,219เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
Amounts deposited on 

reinsurers

กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

นางคมคาย ธูสรานนท์ เป็น
กรรมการและประธานคณะ
กรรมการบริหารของ บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 
และเป็นกรรมการของบริษัทฯ
Mrs. Komkai Thusaranon 
is director and chairman of 
executive board of director of 
Bangkok Life Assurance Public 
Company Limited and director 
of the Company.

เป็นรายการธุรกิจปกติในการท�าธรุกิจประกันชวีิตที่มีเงื่อนไขและ
ราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก
It is a normal business transaction in undertaking life 
insurance business with conditions and prices similar 
to third parties.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)

นางกิตติยา โตธนะเกษม เป็น
กรรมการของ บริษัท อาคเนย์
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และเป็น
กรรมการของบริษัทฯ
* ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

South East Life Insurance 
Public Company Limited

เบี้ยประกันภัยต่อรับ

ค่าบ�าเหน็จรับ

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ย 
ประกันภัย ค่าบ�าเหน็จ ค่าสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของ
การด�าเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการท�า
รายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
The Company operates a life reinsurance business. 
Therefore, there are reinsurance premium, commission, 
claim, etc., which are normal operations in accordance 
with the company’s policy. Such transactions are with 
life insurance companies in general.

122,355

141

218

-

-

-

-

-

-

เบี้ยประกันภัยต่อช่วง

ค่าบ�าเหน็จจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย

578

29,322

88,487

-

-

-

-

-

-

ค่าสินไหมทดแทนรับคืน

Reinsurance premium written

Commission income

Reinsurance premium ceded

Commission expenses

Claim expenses

Claims refundable

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

Mrs. Kittiya Todhanakasem 
is director of South East Life 
Insurance Public Company 
Limited and director of the 
Company.
* Being a related party on  
February 19, 2021.

Mr. Sutee Mokkhavesa is  
director of Muang Thai Life 
Assurance Public Company 
Limited and director of the 
Company
* Being a related party on June 
29, 2021.

นายสุธี โมกขะเวส เป็นกรรมการของ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) และเป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ
* ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวัน
ที่ 29 มิถุนายน 2564

เงินค้างรับ(จ่าย)จากการรับ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

(3,972)

39,012

-

-

-

-

Reinsurance premium written

Amounts deposited on

ประกันภัยต่อสุทธิ
reinsurers

ประกันภัยต่อสุทธิ

reinsurers

reinsurers

เป็นรายการธุรกิจปกติในการท�าธรุกิจประกันชวีิตที่มีเงื่อนไขและ
ราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก

เป็นรายการธุรกิจปกติในการท�าธรุกิจประกันชวีิตที่มีเงื่อนไขและ
ราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก

It is a normal business transaction in undertaking life 
insurance business with conditions and prices similar 
to third parties.

It is a normal business transaction in undertaking life 
insurance business with conditions and prices similar 
to third parties.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด 
(มหำชน)
Muang Thai Life Assurance 
Public Company Limited

เบี้ยประกันภัยต่อรับ

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ย 
ประกันภัย ค่าบ�าเหน็จ ค่าสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของ
การด�าเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการท�า
รายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
The Company operates a life reinsurance business. 
Therefore, there are reinsurance premium, commission, 
claim, etc., which are normal operations in accordance 
with the company’s policy. Such transactions are with 
life insurance companies in general.

557,069  

385,739

-

-

-

-

ค่าบ�าเหน็จจ่าย

เงินค้างรับ(จ่าย)จากการรับ

78,012

(23,142)

-

-

-

-

Reinsurance premium written

Claim expenses

Commission expenses

Amounts due (to) from 

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

Thaire Services Company 
Limited

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์   
เป็นกรรมการของ บริษัท ไทยรี  
เซอร์วิสเซส จ�ากัด และเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ�ากัด  
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
Thaire Services Company 
Limited is a subsidiary of Thai 
Reinsurance Public Company 
Limited, which is a major  
shareholder of the Company.

Mr. Oran Vongsuraphichet 
is director of Thaire Services 
Company Limited and director 
of the Company.

ค่าปรึกษาและบริการด้าน 3,287 3,176  2,684 

ค่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 157 315 1,278

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าบริการด้านทรัพยากรบุคคล - 674 642

บริการดูแลรักษาซ่อมบ�ารุง 64 - -

อาคารส�านักงาน

Consulting and information

Computer equipment service

Technology services

Human resources service

Maintenance and repair 

services

กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

ค่าปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายการ
ที่บริษัทฯ ใช้บริการด้านการให้ค�าปรึกษา แนะน�าการจัดซื้อ 
ซ่อมแซมบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงานหลัก
ที่ใช้ในการท�างาน คิดค่าบริการตามราคาตลาด

ค่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นรายการที่บรษิัทฯ  
ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ  
คิดค่าบริการตามราคาตลาด

ค่าบริการด้านทรัพยากรบุคคล เป็นรายการที่บริษัทฯ  
ใช้บริการเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท คิดค่า
บริการตามราคาตลาด

บริการดูแลรักษาซ่อมบ�ารุงอาคารส�านักงานเป็นรายการที่
บริษัทฯ ใช้บริการเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
คิดค่าบริการตามราคาตลาด

Consulting and information technology services are 
items that the Company receives consulting services 
for purchasing, maintaining computer equipment and 
systems. Service charge according to market price.

Computer equipment service is the transaction 
that the Company uses the service of the computer  
network and accessories. Service charge according 
to market price.

Human Resources Service is a transaction that the 
Company uses the service for normal business  
operations. Service charge according to market 
price.

Maintenance and repair Services is a transaction  
that the Company uses the service for normal  
business operations. Service charge according to 
market price.

1.

2.

3.

4.

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องรบับริการด้านการปรึกษาและบริการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และและ
บริการดูแลรักษาซ่อมบ�ารุงอาคารส�านักงาน โดยการคิดค่า
บริการตามราคาตลาดมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน ส�านักงาน คปภ. ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ การค�านวณ
เงินส�ารอง การวิเคราะห์รายงานการด�ารงเงินกองทุน และงาน
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นๆ ซึ่งบริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล 
คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็น
รายการที่บริษัทฯ ใช้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ได ้รับอนุญาตจากนาย 
ทะเบียน ส�านักงาน คปภ. 

The Company needs to obtain consulting and  
information technology services, computer equipment 
service, and maintenance and repair services. The  
market price charge is reasonable because it is  
a cost-effective use of available resources.

Actuarial consulting service is a transaction that the 
Company require actuarial services by actuary who is 
licensed by the registrar of the OIC.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ / Audit Committee’s 
opinion

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล  
คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
Thaire Actuarial Consulting 
Company Limited

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  เป็น
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล 
คอนซัลติ้ง จ�ากัด และเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ
Mr. Oran Vongsuraphichet is 
director and chief executive 
officer of Thaire Actuarial  
Consulting Company Limited 
and director of the Company.

ค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้าน 3,724 3,724 3,146
คณิตศาสตร์ประกันภัย

Actuarial consulting service

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction
(หน่วย : พันบาท) 

   (Unit: Thousand Baht)

The Company is required to use actuarial consulting 
service by actuary who are licensed by the registrar of 
the OIC for product development, reserve calculation, 
analysis of risk based capital reports and other actuarial 
tasks in which Thaire Actuarial Consulting Company 
Limited is an expert.

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง 
จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทย
รับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
Thaire Actuarial Consulting 
Company Limited is a subsidiary  
of Thai Reinsurance Public  
Company Limited, which is  
a major shareholder of the  
Company.

ชื่อและความสัมพันธ ์
Name and Relationship

ลักษณะรายการ 
Items

ปี 2564 
   2021

ปี 2563 
   2020

ปี 2562 
   2019

เหตุผลและความจ�าเป็น 
Reason and Necessity

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน / Internal Control and Related Party Transaction

Policy on Interest and Conflict of Interest

Guidelines on Consideration of Transactions that Have/
May Have a Conflict of Interest

นโยบำยกำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งของผลประโยชน์

แนวปฏบิตัเิกณฑ์ในกำรพิจำรณำรำยกำรทีม่/ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกัน

การพิจารณารายการท่ีมี/อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยก�าหนด
นโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์ดังนี้

จะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน ก.ล.ต.และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น 
ผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีมีอย่างเคร่งครัด นอกจาก
น้ันคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสรุปธุรกรรมกับกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกันท่ีอาจก่อให้เกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส

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:

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.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

คณะกรรมการบริษัทมีการควบคุม ดูแลอย่างรอบคอบ
เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
มีการก�าหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย ้งทางผล
ประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างสม�่าเสมอทุก
ไตรมาส

ในกรณีที่มีการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้อง
เปิดเผยข้อมูล หรอืขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการท�ารายการ 
บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการก�าหนดราคามูลค่าของ
รายการ เหตุผลของการท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น
ทราบอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการก�าหนดราคา 
และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจ�าเป็น ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
ของบริษัท

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.

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.

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.
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Measures or Procedures for Approval of Related Party 
Transactions

Arm’s-length transactions

Non-arm’s-length transactions

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

กำรท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำโดย
ทั่วไป 

กำรท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ี ไม่เป็นเง่ือนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไป

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

การท�ารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข

การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็นเงื่อนไข

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ

ท้ังน้ี บริษัทจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว 

ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

หลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศค�าส่ังหรือข้อก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี 
ผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวได้

การค้าโดยท่ัวไป ระหว่างบรษิทัและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะ
กรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดัง
กล่าวได้หากรายการดังกล่าวน้ันมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

การค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ท้ังน้ี ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งต้ังผู้
เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว
กับรายการระหว่างกันดงักล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถอื
หุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้ม่ันใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความ
จ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 
ท้ังน้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็น
ในการท�ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ ท้ังนี้  
การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป 
และการท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

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: 

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.

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. Related Party Transactions

แบบ 56-1 One Report 2564152
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Policy or Trend of Related Party Transactions in the Futureนโยบำยหรือแนวโน้มเก่ียวกับกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันใน
อนำคต

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการ

รายการระหว่างกันท่ีมีอยู่ในปัจจุบันกับบริษัทประกันชีวิตอ่ืน

บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึ 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

เป็นรายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส�าหรับรายการระหว่างกันท่ีท�ากับ 
บจก.ไทยรี เซอร์วิสเซส และ บจก. ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลต้ิง 
ได้แก่ รายการค่าบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รายการค่า
ปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการค่าปรึกษา
และบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป โดย
รายการค่าบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รายการค่าปรึกษา
และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้
เกิดผลคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย

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 Services Co., Ltd. and Thaire 
Actuarial Consulting Co., Ltd., include human resource  
management service fee, IT consulting and service fee,  
and the actuarial advisory service fee, all of which will  
continue to take place. The human resource management  
service fee and the IT consulting and service fee are  
made through existing resource to ensure cost saving.
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นายสุจ�นต� หวั่งหลี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ

นายสุทธิ รจ�ตรังสรรค�
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- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
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ดร.กอปร กฤตยากีรณ
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นางคมคาย ธูสรานนท�
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนด
   ค�าตอบแทน
- ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางกิตติยา โตธนะเกษม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนด
   ค�าตอบแทน

ดร.สุธี โมกขะเวส
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน

1 2 3

4 5 6

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of the Board of Directors, Executives, Controlling 
Persons and Company Secretary

แบบ 56-1 One Report 2564158



คณะกรรมการและผู�บร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายสุจ�นต� หวั่งหลี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ

นายสุทธิ รจ�ตรังสรรค�
- กรรมการ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน
- ผู�อํานวยการใหญ�

ดร.กอปร กฤตยากีรณ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
   กําหนดค�าตอบแทน

นางคมคาย ธูสรานนท�
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนด
   ค�าตอบแทน
- ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นางกิตติยา โตธนะเกษม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนด
   ค�าตอบแทน

ดร.สุธี โมกขะเวส
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน

1 2 3

4 5 6 นางนัฎชกร สุวรรณสถิตย�
- กรรมการ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- ผู�ช�วยผู�อํานวยการใหญ�

นายอินทัช วงศ� ไวยขจร
- รองผู�อํานวยการใหญ�

นางสาวสิร�นทร� ธรรมอ�ปกรณ�
- ผู�ช�วยผู�อํานวยการใหญ�
- ผู�บร�หารผู�สูงสุดฝ�ายบัญชีและการเง�น
- เลขานุการบร�ษัท
- หัวหน�าฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

นายธะเรศ โปษยานนท�
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน

นายโอฬาร วงศ�สุรพ�เชษฐ�
- กรรมการ

นางสาวณวดี เร�องรัตนเมธี
- กรรมการ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- ผู�ช�วยผู�อํานวยการใหญ�

คณะกรรมการและผู�บร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7 8 9

10 11 12

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of the Board of Directors, Executives, Controlling 
Persons and Company Secretary

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 159



รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

นำยสุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ
กรรมการลงทุน

1.

Mr. Suchin Wanglee
Chairman 
Independent Director
Investment Committee 

คณะกรรมกำร 
Board of Directors

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
Northrop Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.72 ไม่มี
None

2542 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน     
2550 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน  
2553 - 2561  
2552 - 2561

ประธานกรรมการ 
กรรมการลงทุน 
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหา

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะ
ไทย

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD): 
Chairman 2000 รุ่นที่ 4 / ปี 2544,   
Role of the Chairman Program (RCP)  
/ ปี 2544
Director Accreditation Program (DAP)  
/ ปี 2556 
Directors Certification Program (DCP)  
/ ปี 2545, 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 
รุ่นที่ 2  จัดโดยส�านักงาน คปภ. / ปี 2555
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง “มหานคร”  จัดโดยสถาบันพัฒนา
เมือง / ปี 2554 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
การพาณิชย์  จัดโดยสถาบันวิทยาการค้า  
/ ปี 2553 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9  จัดโดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน / ปี 2552 
Board Forum 2019 จัดโดยส�านักงาน คปภ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

Listed Company

1999 - present 
2016 - present 
 
2019 - present

Chairman 
Director of the Investment 
Committee 
Independent Director

Thaire Life Assurance 
PCL.

2001 - present                
2007 - present

Chairman
Advisor of the Executive 
Board,
Advisor of the Investment 
Committee,

Navakij Insurance PCL.

2018 - present
2010 - 2018  
2009 - 2018

Chairman 
Vice Chairman 
Chairman of the Nominating 
and Remuneration  
Committee

Thai Metal Drum MFG. 
PCL.

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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นำยสุจินต์ หวั่งหลี 
(ต่อ)
Mr. Suchin Wanglee
(Continued)

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

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

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

Advanced Insurance Science, Class 2, by 
OIC/2012
Executive Management “Urban  
development”, Urban Green Development 
Institute /2011
Top Executive Program in Commerce and 
Trade by University of the Thai Chamber 
of Commerce / 2010 by the University of 
the Thai Chamber of Commerce
Certificate of Top Executive Program, 
Capital Market Academy, Class 9/2009
Board Forum 2019, by OIC.

-
-

-

-

-

-

-

-

-

2011 – present
2010 – present               
2012 – present

2013 – present

Feb 2021 - present                

2010 - present

Vice Chairman 
Independent Director 
Chairman of the  
Compensation Committee 
Director of the Audit  
Committee

Acting Chairman of the 
Nominating and  
Remuneration Committee  
Independent Director, 
Director of the Audit  
Committee and Director of 
the Nominating and  
Remuneration Committee

Sermsuk PCL.

BTS Group Holdings 
PCL.

2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน               
2555 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน                

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เสริมสุข

ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน                

2553 - ปัจจุบัน                

รักษาการประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2537 – 2562 กรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์

1994 - 2019 Independent Director Varopakorn PCL.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
161



นำยสุจินต์ หวั่งหลี 
(ต่อ)
Mr. Suchin Wanglee
(Continued)

2560 - ปัจจุบัน
2018 - present

2560 - ปัจจุบัน

2018 - present

2550 - 2562

2007 - 2019

2560 - ปัจจุบัน
2018 -  present

2557 - ปัจจุบัน
2014 - present

2525 - ปัจจุบัน 
1982 - present
2534 - ปัจจุบัน              
1991 - present              

2548 - ปัจจุบัน
2005 - present

กรรมการ
Director

กรรมการ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
Director 
Advisor of Chairman

ประธานกรรมการ

Chairman

ประธานกรรมการ
Chairman

ประธานกรรมการ
Chairman

ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ กรรมการอิสระ
Director, Independent 
Director
กรรมการ
Director

บจ.พิพัฒนสิน
Pipatanasin Co., Ltd

บจ.พูลผล

Poonphol Co., Ltd

บจ. ที.ไอ.ไอ. 
(สถาบันประกันภัยไทย)
T.I.I.Co., Ltd.

บจ.ซี.อี.เอส
C.E.S. Co., Ltd

บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
Falcon Insurance PCL.

บจ. สาธรธานี
Sathorn Thani Co., Ltd.
บจ. รังสิตพลาซ่า
Rangsit Plaza Co., Ltd.

บมจ. โรงแรมราชด�าริ
Rajadamri Hotel PCL.

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

1978 - 2016 Chairman 
Independent Director 
Director of the Investment 
Committee

Thai Reinsurance PCL.

2521 - 2559 ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการลงทุน

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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2511 - ปัจจุบัน
1968 - present
2531 - ปัจจุบัน
1988 - present
2549 - ปัจจุบัน  
2006 - present

2550 - ปัจจุบัน
2007 - present 

กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

บจ. หวั่งหลี
Wanglee Co., Ltd.
บจ. เดอะเพ็ท
The Pet Co., Ltd.
บจ. หวั่งหลีพัฒนา
Wanglee Development 
Co., Ltd.
บจ. อาควา อินฟินิท
Aqua Infinite Co., Ltd

นำยสุจินต์ หวั่งหลี 
(ต่อ)
Mr. Suchin Wanglee
(Continued)

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์
กรรมการ กรรมการลงทุน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงและผู้อ�านวยการใหญ่ 
Mr. Sutti Rajitrangson 
Director, Director of 
Investment Committee, 
Director of Enterprise 
Risk Management 
Committee, and  
President

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 
เกียรตินิยม  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
The Fellow, Life Management Institute (FLMI) 
Life Office Management Association (LOMA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.00 ไม่มี73
None

2561 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และผู้อ�านวยการใหญ่
กรรมการลงทุน

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

2018 - present
 
2012 - present  
2014 - present

Director of Enterprise Risk 
Management Committee
Director and President
Director of the Investment 
Committee

Thaire Life Assurance 
PCL.

2556 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
1996 - present  
2012 - present

2013 - present
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
Director 
Executive Director

Director
บจ. ไทยรีเซอร์วิสเซส

สมาคมประกันชีวิตไทย

The Thai Life Assurance 
Association

Thaire Services Co., Ltd.

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) / ปี 2555
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6  จัดโดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน / ปี 2549

-

-

2.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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ดร.กอปร กฤตยำกีรณ
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์
(ต่อ)

Dr. Kopr Kritayakirana 
Independent Director, 
Chairman of the Audit 
Committee and  
Chairman of the  
Nominating and  
Remuneration  
Committee 

Mr. Sutti Rajitrangson 
(Continued)

ปริญญาเอก Ph.D. (Physics) 
Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.00 ไม่มี83
None

2542 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน 

2557 - 2559
2558 - 2559 

กรรมการ  กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

1999 – present
2016 – present

Director, Independent 
Director 
Chairman of the Audit 
Committee, Chairman of the 
Nominating and  
Remuneration Committee

Thaire Life Assurance 
PCL.

2544 - ปัจจุบัน

2001 - present

กรรมการ

Director

บจ. ที.ไอ.ไอ  
(สถาบันประกันภัยไทย)
TII Co., Ltd.

Education:
B.S. Honor (Statistics), 
Chulalongkorn University 

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

Others Training Courses:

Director Accreditation Program 
(DAP)/2012

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

-

-

-

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD): 
DCP Refresher Course (RE DCP)  
รุ่นที่ 11 / ปี 2548,
Audit Committee Program (ACP) 
/ ปี 2548,
Excellent Board Decision / ปี 2547,
Directors Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 11 / ปี 2544

-

3.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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ดร.กอปร กฤตยำกีรณ
(ต่อ)
Dr. Kopr Kritayakirana 
(Continued)

2014 - 2016
 
2015 - 2016

Director of the Audit  
Committee  
Director of the Nominating 
and Remuneration  
Committee

Thaire Life Assurance 
PCL.

2543 - ปัจจุบัน

2000 - present

ที่ปรึกษา

Advisor

ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
The National Science and 
Technology Development 
Agency

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 “IT Governance”  
จัดโดยส�านักงาน คปภ. / ปี 2558
Board Forum 2019 จัดโดยส�านักงาน คปภ.

-

-

Education:

Others Training Courses:

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

Directors Certification Program 
(DCP)/2001
Audit Committee Program (ACP)/2005 
Excellent Board Decision/2004
DCP Refresher Course (RE DCP)/2005

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

“IT Governance” by OIC /2015
Board Forum 2019, by OIC.

-

-
-
-

-
-

-
-

นำงกิตติยำ โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
Mrs. Kittiya 
Todhanakasem
Independent Director, 
Director of the Audit 
Committee and Director 
of the Nominating and 
Remuneration  
Committee 

MBA in Accounting University of Illinois, USA
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.06 ไม่มี63
None

2564 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน

2021 - present
2021 - present

2021 - present

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน 
Independent Director 
Director of the Audit  
Committee  
Director of the Nominating 
and Remuneration  
Committee

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 

Thaire Life Assurance 
PCL.

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD):
DAP - Directors Accreditation Program 
45/2005
DCP - Directors Certification Program 
76/2006

-

4.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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นำงกิตติยำ โตธนะเกษม
(ต่อ)

Mrs. Kittiya 
Todhanakasem
(Continued)

2559 - 2561

2548 - 2559

2016 - 2018

2005 - 2016

2554 - 2559 

2011 - 2016

CFO / รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส

CFO / รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส

CFO / Senior Executive Vice 
President

CFO / First Senior Executive 
Vice President
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
Chairman of the Board and 
Chairman of Nomination & 
Compensation Committee

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Siam Commercial Bank 
PCL.

Krungthai Bank PCL.

บมจ.บัตรกรุงไทย

Krungthai Card PCL.

RNG - Role of the Nomination and  
Governance Committee 4/2013
RCP - Role of the Chairman Program 
36/2015

Education:
MBA in Accounting University of Illinois, USA
Bachelor of Accountancy (honor),  
Thammasat University

-
-

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

DAP - Directors Accreditation Program 
45/2005
DCP - Directors Certification Program 
76/2006
RNG - Role of the Nomination and  
Governance Committee 4/2013
RCP - Role of the Chairman Program 
36/2015  

-

-

-

-
2564 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2018 - present

2021 - present

กรรมการและประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Chairman of the Board and 
Chairman of Risk  
Management Committee

Director and Chairman of 
Risk Management  
Committee

บจ. อัลฟ่า เอ็กซ์ 

บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์  
(SCBAM)                         

SCB Asset Management 
PCL.

Alpha X Co., Ltd.

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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นำงกิตติยำ โตธนะเกษม
(ต่อ)

Mrs. Kittiya 
Todhanakasem
(Continued)

2561 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ม.ค. 2564

2560 - 2561 

2553 - 2559

2010 - 2016

2553 - 2559 

2010 - 2016

2020 - Jan 2021

2017 - 2018

2560 - 2563 

2017 - 2020

2020 - present

2018 - present

อนุกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและประธาน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการและประธาน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ

Director

กรรมการและประธาน 
กรรมการบริหาร

Chairman of the Board and 
Chairman of the Executive 
Board

Director and Chairman Risk 
Management Committee

Director

ประธานกรรมการ

Chairman

Director and Chairman Risk 
Management Committee

Sub-Audit Committee

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์กรมหาชน) สคช.

บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

บมจ.ไทยพาณิชย์ 
ประกันชีวิต

บมจ.กรุงไทย แอ๊กซ่า  
ประกันชีวิต

Krungthai-AXA Life  
Co., LTD.

บมจ.กรุงไทยพาณิช 
ประกันภัย

Krungthai Panich  
Insurance PCL.

South East Insurance 
PCL.

SCB Life Insurance PCL.

บจ.เอสซีบี อบาคัส

SCB Abacus Co., LTD.

South East Life  
Insurance PCL.

Thailand Professional 
Qualification Institute, 
(Public Organization)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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นำงกิตติยำ โตธนะเกษม
(ต่อ)

Mrs. Kittiya 
Todhanakasem
(Continued)

2559 - 2561

2016 - 2018

กรรมการ

Director

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)

The Office of SMEs 
Promotion.

นำงคมคำย  ธูสรำนนท์
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

Mrs. Komkai  
Thusaranon  
Independent Director, 
Director of the Audit 
Committee, Director of 
the Nominating and  
Remuneration  
Committee, Chairman 
of Enterprise Risk  
Management  
Committee

ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี ไม่มี70
NoneNone

2561 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

2556 - 2559
2561 - ม.ค.2565
2556 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2556 - 2559

2018 - present

2016 - present 
2016 - present

ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ

Chairman of Enterprise Risk 
Management Committee 
Independent Director 
Director of the Audit 
Committee
Director of the Nominating 
and Remuneration 
Committee

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

Thaire Life Assurance 
PCL

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 26  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2546 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 
รุ่นที่ 1 จัดโดยส�านักงาน คปภ. / ปี 2554
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 จัดโดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน / ปี 2550
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 จัดโดยวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร / ปี 2546
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) 
รุ่นที่ 34  จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน 

-

-

-

-

-

5.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
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นำงคมคำย  ธูสรำนนท์
(ต่อ)

2013 - 2016
2018 - Jan 2022
2013 - present

2014 - present

2013 - 2016

Independent Director 
Chairman of Executive 
Director Chairman of the 
Good Corporate Governance 
Committee
Member of the Risk  
Management Committee 
Director of the Audit  
Committee

Bangkok Life Assurance 
PCL.

Mrs. Komkai  
Thusaranon
(Continued)

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

Non Listed Company

- None -

Education:
Master of Development Economics 
National Institute of Development  
Administration 
B.Acc (Accounting), Chulalongkorn University

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

Directors Certification Program 
(DCP)/2003 

-

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

-

-

-

-

ดร.สุธี   โมกขะเวส
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการลงทุน
Dr. Sutee Mokkhavesa 
Independent Director, 
Director of Enterprise 
Risk Management 
Committee,  Director of 
Investment Committee 

ปริญญาเอก PhD. Applied Mathematical 
Finance Imperial College, London  
ประเทศอังกฤษ

ไม่มี ไม่มี46
NoneNone

2559 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

2016 - present
2018 - present 
2019 - present

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน

Independent Director 
Director of Enterprise Risk 
Management Committee
Director of Investment 
Committee

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

Thaire Life Assurance 
PCL.

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ รุ่นที่ 11 (TEPCoT) / ปี 2561
หลักสูตร Leadership Communication 
Certificate Program / ปี 2561 
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24  
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน / ปี 2560

-

-

-

6.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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ดร.สุธี   โมกขะเวส
(ต่อ)

2552 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2009 - present

2020 - present

2009 - present

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหารการลงทุน /
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ /
กรรมการอ�านวยการบริหาร/
กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารและคณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน
Director of the Risk  
Management Committee,
Director of the Investment 
Management Committee,
Advisor of Managing  
Director, Executive Director, 
Member of Executive  
Committee and leasing 
assets

Independent Director / Audit 
Committee

Member of the Risk  
Management Committee
Advisor of Managing  
Director

บมจ. เมืองไทยประกันภัย

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

Phatra Leasing PCL.

KCE Electronics PCL.

Muang Thai Insurance 
PCL.

Dr. Sutee Mokkhavesa 
(Continued)

หลักสูตร Directors Certification Program 
(DCP)  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) / ปี 2559 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 
รุ่นที่ 2  จัดโดยส�านักงาน คปภ. / ปี 2555

-

-

Education:
PhD. Applied Mathematical Finance Imperial 
College, London, UK

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

Directors Certification Program 
(DCP)/2016 

-

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

-

-

-

-

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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ดร.สุธี   โมกขะเวส
(ต่อ)

Dr. Sutee Mokkhavesa 
(Continued)

2560 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2016 - present

2558 - ปัจจุบัน

2015 - present

2017 - present

กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหารด้านการลงทุน

กรรมการ

รองประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
การศึกษา

Director

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
เลขานุการคณะอ�านวยการ
บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารด้านการลงทุน
Senior Executive Vice  
President
Secretary of Management 
Committee
Director of Risk  
Management
Director of Investment

Director / 
Director of Investment

บจ. ฟูเซีย เวนเจอร์แคปิทัล

ST-Muang Thai  
Insurance Co.,Ltd.  
(Lao PDR)

สมาคมประกันชีวิตไทย

ST-Muang Thai  
Insurance Co.,Ltd.  
(Lao PDR)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

Muang Thai Life  
Assurance PCL.

Fuchsia Venture  Capital 
Co., Ltd.

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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ดร.สุธี   โมกขะเวส
(ต่อ)

Dr. Sutee Mokkhavesa 
(Continued)

2009 - present

2562 - ปัจจุบัน

2019 - present

2549 - ปัจจุบัน

2006 - present

Vice President of Risk 
Management Committee, 
Education

กรรมการ

Director

ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาด
และด้านสภาพคล่อง / 
คณะท�างานแปลงสินทรัพย์เป็น
หนี้สิน /คณะท�างาน Mortgage 
Insurance / คณะท�างาน ALM 
System Implementation

Advisor to the Market Risk 
and Liquidity Risk/ Mortgage 
Insurance Committee/ ALM 
System Implementation 
Committee

The Thai Life Assurance 
Association

บจ.ไอเจ็น

I-Gen Co., Ltd.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคาร Government  
Housing Bank 
อาคารสงเคราะห์

นำยธะเรศ โปษยำนนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง
กรรมการลงทุน

Mr. Tarate  
Poshyananda  
Independent Director, 
Director of Enterprise 
Risk Management 
Committee and Director 
of Investment  
Committee

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

ไม่มี ไม่มี57
NoneNone

ธ.ค.2563 - เม.ย.2564
2562 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการลงทุน

บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

หลักสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP 74) / ปี 2551 
หลักสูตร Director Certificate Program 
(DCP 183) / ปี 2556 
หลักสูตร Anti – Corruption for Executive 
Program ACEP / ปี 2556

-

-

-

7.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

Dec 2020 - Apr 2021
2019 - present

Director of Audit Committee /
Independent Director /
Director of Enterprise Risk 
Management Committee/ 
Director of Investment 
Committee

Thaire Life Assurance 
PCL.

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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นำยธะเรศ โปษยำนนท์
(ต่อ)

Mr. Tarate  
Poshyananda 
(Continued)

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2559 - 2563

2558 - 2563

2551 - 2563
2551 - 2563

2016 - 2019

2015 - 2019

2008 - 2019
2008 - 2019

2015 - present 
2015 - present 
2015 - present

ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

Chairman of Risk  
Management Committee 
Director of the Nominating 
and Remuneration  
Committee 
Director of Audit Committee 
Independent Director

Chairman of Audit 
Committee /
Independent Director /
Director of the Nominating 
and Remuneration 
Committee

บมจ. ส.กิจชัย  
เอ็นเตอร์ ไพรส์

บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น

MPG PCL.

S. Kijchai Enterprise 
PCL.

หลักสูตร Advance Audit Committee  
Program (AACP33) / ปี 2562
หลักสูตร Board Nomination and  
Compensation Program (BNCP7) / ปี 2562
“วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5” 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC)
“ผู้น�าในอนาคตส�าหรับธุรกิจในอนาคต - EVP”, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
“ผู้น�าที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary  
Leaders), บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ�ากัด
“ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น” (Japanese 
Management System), สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
“สถาบันความเป็นผู้น�าส�าหรับลูกค้า”  
(Crossville Program)”, เซบู, ฟิลิปปินส์,  
General Electric (GE)

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

-

-

-

-

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

2554 - 2557

2011 - 2014

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Executive Vice President

บมจ. ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhaya PCL.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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นำยธะเรศ โปษยำนนท์
(ต่อ)

Mr. Tarate  
Poshyananda 
(Continued)

Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP7) / 2562

-

Others Training Courses:
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)

-

-

-

-

-

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2020 - Present

2020 - Present

2020 - Present

2020 - Present

2020 - Present

2018 - Present

2561 - 2563

2018 - 2020

2014 - 2018

2557 - 2561

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Director

Director

Director

Director

Director

Director

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม
Director / Group CEO

Chief Executive Officer

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บจ.แคชสไปร์

บจ.พี 3 เอ็น

บจ.ครอป พาวเวอร์

บจ.เพอร์เฟค กริลล์

บจ.มิชชั่น ชัคเซส

บจ.มุ่งมั่นตั้งใจ

Cash Sprite Co., Ltd

P3N Co., Ltd

Crop Power Co., Ltd

Perfect Grill Co., Ltd

Mission Success Co., Ltd 

Mung Mun Tung Jai  
Co., Ltd
บจ. แอมแพค โฮลดิ้ง

Ampak Holding Co., Ltd

Marsh PB Co., Ltd

บจ. มาร์ช พีบี

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

2564 - ปัจจุบัน

2021 - present

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

บมจ. โนมูระ พัฒนสิน

Capital Nomura  
Securities PCL.

แบบ 56-1 O
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นำยโอฬำร  
วงศ์สุรพิเชษฐ์
กรรมการ

Mr.Oran  
Vongsuraphichet 
Director

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ไม่มี เป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารของ

ผู้ถือรายใหญ่

52

Executive director  
of the major  
shareholder

None

2562 - ปัจจุบัน
2019 - present

2560 - 2562

2017 - 2019

Feb - Aug 2021 

2017 - present

2016 - present

ก.พ. - ส.ค. 2564 

2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ
Director

กรรมการอิสระและ 
กรรมการลงทุน
Independent Director/  
Director of Investment 
Committee

Director of the Nominating 
and Remuneration  
Committee 
Director of Investment 
Committee
Director and Chief Executive 
Officer

กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
กรรมการลงทุน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
Thaire Life Assurance 
PCL

บมจ.จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก
Eastern Water  
Resources Development 
and Management PCL.

Thaire Life Assurance 
PCL.

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
วิทยากรให้กับ Asian Institute of Technology 
หัวข้อ International Training Course on 
Advance Insurance Policy Management 
and Practices / ปี 2562
Directors Certification Program DCP รุ่น
ที่ 230
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่ 3 
(วปส 3)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22)
หลักสูตรสุดยอดผู้น�าวิทยาการประกันภัยระดับ
สูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563

-

-

-

-

-

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
Jun 2021 - present

กรรมการ
Director

บจ.ทีทีที ฟู้ด
TTT Food Co., Ltd.

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

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

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

Director Certificate Program (DCP),  
Class 230 

-

Others Training Courses:
Speaker for the Asian Institute of  
Technology, Topic “International Training 
Course on Advance Insurance Policy  
Management and Practices” / 2019

-

8.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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นำยโอฬำร  
วงศ์สุรพิเชษฐ์
(ต่อ)

Mr.Oran  
Vongsuraphichet 
(Continued)

Thailand Insurance Leadership Program    
Class 3 by OIC
Capital Market Academy Programs Class  
22 (CMA 22) by Capital Market Academy 
Thailand Insurance Super Leadership 
Program Class 1/2020 by OIC

-

- 
 
-

2562 - ปัจจุบัน
2019 - present

เม.ย.2564 - ปัจจุบัน
2560 - เม.ย.2564
Apr 2021 - present
2017 - Apr 2021
พ.ค.2564 - ปัจจุบัน 
ก.ค.2563 - พ.ค. 2564 
2556 - 2563
May 2021 - present
Jul 2020 - May 2021
2013 - 2020

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน 

เม.ย.2564 - พ.ค.2564 
ก.ค.2563 - เม.ย.2564
2555 – ปัจจุบัน

Jun 2021 - present 

Apr 2021 - May 2021
Jul 2020 -  Apr 2021
2012 - present

2560 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2017 - present
2013 - present

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
Secretary General 
Deputy Secretary General
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
Vice of Chairman
Chairman
Director

กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน / ประธาน 
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

Director of the Nominating 
and Remuneration  
Committee / Chief Executive 
Officer
Chairman
Vice of Chairman
Director

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
Chief Executive Officer 
Director

บจ.ไทยรี อินโนเวชั่น
Thaire Innovation Co., 
Ltd
สมาคมประกันวินาศภัย

Thai General Insurance 
Association.
บจ.ไทยรีเซอร์วิสเซส

Thaire Services Co., Ltd.

บจ.อีเอ็มซีเอสไทย

EMCS Thai Co., Ltd

บจ.ไทยรีแอคชัวเรียล 
คอนซัลติ้ง
Thaire Actuarial  
Consulting Co., Ltd

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
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นำยโอฬำร  
วงศ์สุรพิเชษฐ์
(ต่อ)

Mr.Oran  
Vongsuraphichet 
(Continued)

2555 - ปัจจุบัน

2010 - present
2012 - present

2010 - present

กรรมการ

กรรมการ
Director

Director

บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

บจ.ทองไทยการทอ
Falcon Insurance Plc

Thong Thai Textile 
Co.,Ltd

นำงสำวณวดี 
เรืองรัตนเมธี
กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่

Ms. Navadee  
Ruangrattanametee 
Director and Senior 
Vice President,  
Director of Enterprise 
Risk Management 
Committee 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)  
สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี ไม่มี46
None None

2561 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน 
2018 - present 

2016 - present
2013 - present 

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่
Director of Enterprise Risk 
Management Committee 
Director 
Senior Vice President

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

Thaire Life Assurance 
PCL.

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร Director Certificate Program 
(DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) / ปี 2560
หลักสูตร TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 17  จัดโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA) / ปี 2560
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” (นมธ.) หรือ Thammasat Leadership 
Program (TLP) รุ่นที่ 9  จัดโดยมูลนิธิสถาบัน
วิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม / ปี 2559
หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 
รุ่นที่ 27  จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปี 2556

-

-

-

-

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

Non Listed Company

- None -

Education:
M.B.A., Assumption University of Thailand
Business Administration (BBA) in Marketing, 
Assumption University of Thailand

-
-

9.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
177



นำงสำวณวดี 
เรืองรัตนเมธี
(ต่อ)

Ms. Navadee  
Ruangrattanametee 
(Continued)

นำงนัฏชกร  
สุวรรณสถิตย์
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง
และผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่

Mrs. Nutchakorn 
Suwansathit 
Director and Senior 
Vice President ,  
Director of Enterprise 
Risk Management 
Committee 

ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)  
วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารความ
เสี่ยงและประกันภัย (ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี ไม่มี47
None None

2561 -  ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน 
2018 - present 

2016 - present
2013 - present

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่
Director of Enterprise Risk 
Management Committee 
Director 
Senior Vice President

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

Thaire Life Assurance 
PCL.

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

Non Listed Company

- None -

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

Director Certificate Program (DCP) / 2560 -
Others Training Courses:

TLCA Executive Development Program 
(EDP), Class 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

-

-

-

หลักสูตร Director Certificate Program 
(DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) / ปี 2560
หลักสูตร TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 10  จัดโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA) / ปี 2555

-

-

10.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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นำงนัฏชกร  
สุวรรณสถิตย์
(ต่อ)

Mrs. Nutchakorn  
Suwansathit  
(Continued)

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

Director Certificate Program (DCP) / 2560-
Others Training Courses:

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

-

-

-

หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 
รุ่นที่ 24  จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปี 2553
หลักสูตร Academy of Business Creativity 
(ABC) รุ่น 1  โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรพัฒนานักบริหาร  
(Executive Development Program หรือ 
EDP) รุ่นที่ 11  
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง / 2558
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพ
ส�าหรับผู้บริหาร (Work Like A Pro: W-LAP) 
โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

-

-

-

Education:
M.M., (International Program), College of
Management Mahidol University (CMMU)
Business Administration (BBA) in Insurance  
Assumption University of Thailand

-

-

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
179



นำงนัฏชกร  
สุวรรณสถิตย์
(ต่อ)

Mrs. Nutchakorn  
Suwansathit  
(Continued)

Academy of Business Creativity program 
(ABC) Class 1 by Sripatum University
Executive Education Program - WORK 
LIKE A PRO: W-LAP by College of  
Management Mahidol University (CMMU)

-

-

ผู้บริหำรที่ ไม่ ได้เป็นกรรมกำร 
Executives non-directors

นำยอนิทชั วงศ์ ไวยจร
รองอ�านวยการใหญ่

Mr.Intouch
Wongwaiyakhajorn
Executive Vice  
President

ปริญญาโท Software Engineering  
Administration, Central Michigan University

ไม่มี ไม่มี52
None None

ก.ค.2564 - ม.ค.2565

Jul 2021 - Jan 2022

รองผู้อ�านวยการใหญ่

Executive Vice President

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

Thaire Life Assurance 
PCL.

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

Training Courses by the Thai Institute of  
Directors Association (IOD):
Company Secretary Program (CSP) Class 
52/2013 

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

Non Listed Company

- None -

11.

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร Company Secretary Program 
CSP รุ่นที่ 52/2556

-

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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นำงสำวสิรินทร์  
ธรรมอุปกรณ์
เลขานุการบริษัทและ
ผู้ช่วยอ�านวยการใหญ ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Ms. Sirin  
Dhumma-upakorn 
Secretary and Senior 
Vice President -  
Accounting and  
Finance 

ปริญญาโท Master of Science in Finance
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่มี ไม่มี44
None None

2561 - ปัจจุบัน

2018 - present

2560 - 2561

2017 - 2018

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่

Senior Vice President

ผู้อ�านวยการ

Vice President

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายควบคุมภายในและ
งบประมาณ
ฝ่ายบริหารส�านักงาน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Accounting and Finance, 
Operation Control &  
Budgeting,
Administration
Enterprise Risk  
Management

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายควบคุมภายในและ
งบประมาณ
ฝ่ายบริหารส�านักงาน

Accounting and Finance, 
Operation Control &  
Budgeting,
Administration

-
-

- 
-

-
-

- 
-

-
-

-

-
-

-

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

Thaire Life Assurance 
PCL.

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listed Company

ประวัติการฝึกอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
หลักสูตร Corporate Secretary Program 
(CSP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) / ปี2560
หลักสูตร CFO  Certification  Program   
รุ่นที่ 16  จัดโดยโดยสภาวิชาชีพบัญชี / ปี 2556 
หลักสูตร Refreshment of the Role and 
Expectation of A CFO / ปี 2561
Certificate in Investor Relations 2019  
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่ / ปี 2563
The role of IT Auditor with PDPA / ปี 2563
การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ / ปี 2563
TFRS 9 การตั้งส�ารองหนี้สูญแบบ Simplified 
Approach
New TSA 540 : Accounting Estimate /  
ปี 2563
การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก /  
ปี 2563
หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564_ภาษา
ไทย หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและ 
การบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน”

-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

2558 - ปัจจุบัน
2015 - Present

กรรมการบริษัท
Director

บจ. เอสอาร์ แอดไวซอรี่
SR Advisory

นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
Non Listed Company

12.

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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นำงสำวสิรินทร์  
ธรรมอุปกรณ์
(ต่อ)

Ms. Sirin  
Dhumma-upakorn  
(Continued)

Education:

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

M.Sc., Finance, Chulalongkorn University
B.Acc., Accounting, Chulalongkorn  
University

-
-

Corporate Secretary Program (CSP) /2017 -
Others Training Courses:

Certified Public Accountant (CPA)
CFO Certification  Program, Class 16 by 
the Federation of Accounting Professions 
/ 2013
Refreshment of the Role and Expectation 
of A CFO  / 2018
Certificate in Investor Relations 2019 by 
Thai Listed Companies Association
TFRS16 Leases / 2020
The role of IT Auditor with PDPA / 2020
Risk Management under crisis / 2020
TFRS 9 Bad debt provision by Simplified 
Approach
New TSA 540 : Accounting Estimate / 
2020
TFRS 16 Hassle-free compliance / 2020
CFO Refresher class 2/2021_Thai, Topic 
“Preparing for economic factors issues of 
financial and accounting affecting listed 
companies”

-
-

 
-

-

-
-
-
-

-

-
-

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of 
the Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company Secretary

ชื่อ-นามสกุล /  
ต�าแหน่ง 

Name / Position

อายุ
(ปี)

Age
(Year)

คุณวุฒิทางการศึกษาและ
ประวัติอบรม / ปีที่อบรม

Education/Certification

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท% 
% of Share 
Possession

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

Family Relationship 
among Directors and 

Executives

 
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง 

Working Experiences in the 5 Preceding Years  
(As of December 31, 2021)

ช่วงเวลา 
Time Period

ต�าแหน่ง 
Position

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 
Company

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of the Board of Directors, Executives, Controlling 
Persons and Company Secretary

ในกรณท่ีีกรรมการ ผู้บริหาร และผูมี้อ�านาจควบคมุรายใดด�ารง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสุจินต์

ต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องหลายบริษัทให้แสดงข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม ตามตารางดังนี้

หวั่งหลี  นายสุทธิ รจิตรังสรรค์  นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี  
นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ สองในส่ีคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทับตราส�าคญัของบริษัท (ยกเว้น นางสาวณวดี เรืองรตันเมธี และ
นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน)

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.)

In case , any directors, executives, and controlling persons 
holds a position as a directors or executive in a subsidiary, 
associated, or related company to disclose information 
about the position of the executive director and the controller 
according to the following table :

รายชื่อ 
Name

คณะกรรมกำร 
Board of Directors

ผู้บริหำร 
Executive

นายสุจินต์ หวั่งหลี X

//

/

/

/

/

// /

//

/

/

/ /   บจ. ไทยรี เซอร์วิสเซส
/   Thaire Services Co., Ltd.

/   South East Life Insurance PCL.
/   บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

//  บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

//  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
//  Bangkok Life Assurance PCL.

//  Muang Thai Life Assurance PCL.

/ บจ. ไทยรี เซอร์วิสเซส

// บจ. ไทยรีแอคชัวเรียลคอนซัลติ้ง
/ Thaire Services Co., Ltd.

// Thaire Actuarial Consulting Co., Ltd.

นายอินทัช วงศ์ ไวยขจร

นางคมคาย ธูสรานนท์

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี

นายธะเรศ โปษยานนท์

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์

นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์

ดร.สุธี โมกขะเวส

นางกิตติยา โตธนะเกษม

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

Mr. Suchin Wanglee

Mr. Intouch Wongwaiyakhajorn

Mrs. Komkai Thusaranon

Dr. Kopr Kritayakirana

Ms. Navadee Ruangrattanametee

Mr.Tarate Poshyananda

Mr. Sutti Rajitrangson

Ms. Sirin Dhumma-upakorn

Dr. Sutee Mokkhavesa

Mrs. Kittiya Todhanakasem

Mrs. Nutchakorn Suwansathit

Mr.Oran Vongsuraphichet

1.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

2.

6.

4.

8.

10.

บมจ. ไทยรีประกัน
ชีวิต 

Thaire Life  
Assurance PCL.

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
Related Company

บริษัทร่วม
(TKI Life Insurance  
Company Limited)

Associated 
(TKI Life Insurance  
Company Limited)

หมายเหตุ :      X = ประธานกรรมการ      / = กรรมการ       // = กรรมการบริหาร 
Remark :       X = Chairman                 / = Director          // = Executive Director

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 183



รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of the Board of Directors, Executives, Controlling 
Persons and Company Secretary
สรุปข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
Summary information about directors and executives in shareholding ownership
ล�าดับ 

ที่ 
No.

รายชื่อ 
Name

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 25641

No. of Shares  
as of  

Dec 31, 20211

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 25631

No. of Shares  
as of  

Dec 31, 20201

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
ในปี 2564

Change Increase 
(Decrease) in 2021

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

(%)
Percentage

คณะกรรมกำร 
Board of Directors
นายสุจินต์ หวั่งหล ี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1,341,471
3,000,000

3,360
-

8,018
672

-
350,000

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1,341,471
3,000,000

3,360
-

8,018
672

-
350,000

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0.22
0.50

0.00
-

0.00
0.00

-
0.06

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ดร.กอปร กฤตยากีรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางกิตติยา โตธนะเกษม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางคมคาย ธูสรานนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ดร.สุธี โมกขะเวส
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายธะเรศ โปษยานนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Mr. Suchin Wanglee
Held by Spouse/ Minor Child

Mr. Sutti Rajitrangson
Held by Spouse/ Minor Child

Dr. Kopr Kritayakirana
Held by Spouse/ Minor Child

Mrs. Kittiya Todhanakasem
Held by Spouse/ Minor Child

Mrs. Komkai Thusaranon
Held by Spouse/ Minor Child

Dr. Sutee Mokkhavesa
Held by Spouse/ Minor Child

Ms. Navadee Ruangrattanametee
Held by Spouse/ Minor Child

Mrs. Nutchakorn Suwansathit
Held by Spouse/ Minor Child

Mr.Tarate Poshyananda 
Held by Spouse/ Minor Child

Mr.Oran Vongsuraphichet 
Held by Spouse/ Minor Child

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

หมายเหตุ :  1 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว  600,000,000  หุ้น 
Remark:  1 Number of common stock issued and paid-up 600,000,000 shares
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท / Information of the Board of Directors, Executives, Controlling 
Persons and Company Secretary
ล�าดับ 

ที่ 
No.

รายชื่อ 
Name

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 25641

No. of Shares  
as of  

Dec 31, 20211

จ�านวนหุ้นที่ถือ  
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 25631

No. of Shares  
as of  

Dec 31, 20201

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
ในปี 2564

Change Increase 
(Decrease) in 2021

สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท

(%)
Percentage

ผู้บริหำร 
Executives
นายอินทัช วงศ์ ไวยขจร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Mr. Intouch Wongwaiyakhajorn
Held by Spouse/ Minor Child

Ms. Sirin Dhumma-upakorn
Held by Spouse/ Minor Child

1.

2.

หมายเหตุ :  1 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว  600,000,000  หุ้น 
Remark:  1 Number of common stock issued and paid-up 600,000,000 shares

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 185



รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย / Details of Directors and Subsidiaries

-ไม่มี -

-None -

แบบ 56-1 One Report 2564186



รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำ compliance / 
Detail of Head of the Internal Audit & Compliance 

น.ส. พนิดำ อำกำศอ�ำนวย
หัวหน้าฝ่าย -ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Ms. Phanida Arkad-Amnuay 
Department Manager - Internal 
Audit

พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

มี.ค. 2564 - ก.ค.2564 
 
 
ธ.ค. 2559 - พ.ย. 2560

ก.ค. 2558 - พ.ย. 2559

ก.ย. 2548 - มี.ค. 2553

Jul 2015 - Nov 2016

Nov 2016 - Present 
 
Mar 2021 - Jul 2021 
 
Dec 2016 - Nov 2017

Apr 2010 - Jun 2015

เม.ย.2553 - มิ.ย.2558

Sep 2005 - Mar 2010

ผู้จัดการฝ่าย -  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รักษาการหัวหน้าฝ่าย - 
ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
รักษาการหัวหน้าฝ่าย - 
ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Manager - Internal Audit 
Department

Head of Internal  
Audit unit 
Acting Head of  
Compliance Department 
Acting Head of  
Compliance Department

Manager - Internal Audit 
Department

ผู้จัดการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Assistant Manager - 
Internal Audit  
Department

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

LMG Insurance PLC.

Thaire Life Assurance PCL.

Nation Broadcasting  
Corporation PCL.

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
คอร์ปอเรชั่น

Nation Multimedia Group PCL.

คุณวุฒิทางการศึกษา

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม
1.
2.

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

Educational background

1.

1.

2.

2.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

Master of Business Administration (Business 
Law), Ramkhamhaeng University

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยบูรพา

Bachelor of Business Administration  
(Accounting),  Burapha University 

ชื่อ-นามสกุล / ต�าแหน่ง 
Name- Surname

Position

วุฒิการศึกษา/วุฒิบัตร/
ประกาศนียบัตร / การฝึกอบรม

Certificate/ Diploma/ Training

ประสบการณ์การท�างาน 
Work experiences

ช่วงเวลา 
Duration

ต�าแหน่ง 
Position

บริษัท 
Company
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำ compliance / 
Detail of Head of the Internal Audit & Compliance 

ชื่อ-นามสกุล / ต�าแหน่ง 
Name- Surname

Position

วุฒิการศึกษา/วุฒิบัตร/
ประกาศนียบัตร / การฝึกอบรม

Certificate/ Diploma/ Training

ประสบการณ์การท�างาน 
Work experiences

ช่วงเวลา 
Duration

ต�าแหน่ง 
Position

บริษัท 
Company

9.

15.

11.

17.

10.

16.

12.

18.
19.

การตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ในสถานการณ์ COVID-19, สตท. (ส.ค.2564)

การตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทัล, สตท. (ต.ค.2564)

ก้าวทัน Data Analytics แบบนักบัญชียุค 5.0, สภาวิชาชีพบัญชี (ก.ย.2564)

State of Cybersecurity 2021 & Cyber Practices by Thai SEC, สตท. และ ก.ล.ต. (พ.ย.2564)

การตรวจสอบการด�าเนินการและควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางของ คปภ., คปภ.และ PwC (ส.ค.2564)

สัมมนาใหญ่ประจ�าปี “Innovative IA: Recalibration for the COVID Environment”, สตท. (พ.ย.2564)

Internal Audit New World, สตท. (ก.ย.2564)

การตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจและการตรวจสอบแบบบูรณาการ, สตท. (ธ.ค.2564)
How to transform Internal Audit to Digital, สตท. (ธ.ค.2564)

น.ส. พนิดำ อำกำศอ�ำนวย
(ต่อ)

Ms. Phanida Arkad-Amnuay
(Continued)

5.

7.

13.

6.

4.

8.

14.

Top Risks 2021 & IT Audit Roles, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ตรวจสอบเทคโนโลยี ภาคพื้นกรุงเทพฯ (มิ.ย.2564)

Road to certified with Thai CAC, IOD และ CAC  (ก.ค.2564)

รู้ทันการฉ้อฉลประกันภัย, สมาคมประกันชีวิตไทย (ก.ย.2564)

ความส�าคัญของหน่วยงาน Compliance, สตท. (ก.ค.2564)

Agile Auditing, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) (มิ.ย.2564)

แนวปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายของภาคธุรกิจประกันชีวิต, สมาคมประกันชีวิตไทย (ส.ค.-ก.ย.2564)

The Convergence of Security Governance and Data Privacy, สตท. (ก.ย.2564)

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2564)

Certificate/ Diploma/ Training
1.

3.

5.

2.

4.

6.

Certified Internal Auditor :CIA

Personal Date Protection Law for Practitioners, Learning Innovation Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University (2021)

Top Risks 2021 & IT Audit Roles, IIAT and Information Systems Audit and Control Association - Bangkok Chapter (ISACA) (Jun, 2021)

Certified Public Accountant : CPA

Agile Auditing, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT) (Jun 2564)

The Importance of Compliance Unit, IIAT (Jul, 2021)

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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น.ส. พนิดำ อำกำศอ�ำนวย
(ต่อ)

Ms. Phanida Arkad-Amnuay
(Continued)

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำ compliance / 
Detail of Head of the Internal Audit & Compliance 

ชื่อ-นามสกุล / ต�าแหน่ง 
Name- Surname

Position

วุฒิการศึกษา/วุฒิบัตร/
ประกาศนียบัตร / การฝึกอบรม

Certificate/ Diploma/ Training

ประสบการณ์การท�างาน 
Work experiences

ช่วงเวลา 
Duration

ต�าแหน่ง 
Position

บริษัท 
Company

น.ส. พิชญ์พิชำ ศิริอุดมเศรษฐ 
หัวหน้าฝ่าย - ฝ่ายดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
Ms. Pittpicha Siriudomseth
Assistant Vice President -  
Compliance 

คุณวุฒิทางการศึกษา
1.

2.

LL.M. International Trade and Commercial 
Law, Durham University, United Kingdom
นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Educational background
1.

2.

LL.M. International Trade and Commercial 
Law, Durham University, United Kingdom.
LL.B, Thammasat University

2564 - ปัจจุบัน

2560 - 2563

2563 - 2564

2021 - Present

2017 - 2020

2020 - 2021

หัวหน้าฝ่าย - ฝ่ายดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและ
ดแูลการปฏบิัติตามกฎหมาย 
บริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

Assistant Vice President 
- Compliance

Manager - Legal,  
Compliance and  
Enterprise Risk  
Management

Legal manager -  
Business Integrity

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย 
(ประเทศไทย) 

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม

Thaire Life Assurance PCL.

Sompo Insurance (Thailand), 
PLC.

Ek-Chai Distribution System 
Co., Ltd

9.

13.

18.

10.

15.
14.

19.

8.

12.

17.

Auditing and risk management of the financial institution in COVID-19 situation, IIAT (Aug, 2021)

Fraud Claims in Life Insurance, TLAA (Sep, 2021)

Business Process Audit and Integrated Audit, IIAT (Dec, 2021)

IT audit - OIC regulation, OIC & PwC (Aug, 2021)

Fraud Audit in Digital Era, IIAT (Oct, 2021)
The Convergence of Security Governance and Data Privacy, IIAT (Sep, 2021)

How to transform Internal Audit to Digital, IIAT (Dec, 2021)

Law of bankruptcy for Life Insurance, Thai Life Assurance Association (TLAA) (Aug-Sep, 2021)

Internal Audit New World, IIAT (Sep, 2021)

State of Cybersecurity 2021 & Cyber Practices by Thai SEC, IIAT & SEC (Nov, 2021)

7.

11.

16.

Road to certified with Thai CAC, IOD & CAC (Jul, 2021)

Data Analytics for Accountant 5.0, Federation of Accounting Professions (TFAC) (Sep, 2021)

IA Annual Conference “Innovative IA: Recalibration for the COVID Environment”, IIAT (Nov, 2021)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำ compliance / 
Detail of Head of the Internal Audit & Compliance 

ชื่อ-นามสกุล / ต�าแหน่ง 
Name- Surname

Position

วุฒิการศึกษา/วุฒิบัตร/
ประกาศนียบัตร / การฝึกอบรม

Certificate/ Diploma/ Training

ประสบการณ์การท�างาน 
Work experiences

ช่วงเวลา 
Duration

ต�าแหน่ง 
Position

บริษัท 
Company

4.

6.

5.
สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2562)

Thai Law Training: หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินส�าหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน, (2564)

ศูนย์วิจัยกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ 
รุ่นที่ 2 (2564)

น.ส. พิชญ์พิชำ ศิริอุดมเศรษฐ 
(ต่อ)

Certificate/ Diploma/ Training
1.

5.
6.

3.
2.

4.

Lawyer License, Lawyer Council of Thailand

Law and Development Research Center, Chulalongkorn University : Personal Data protection Law for Practitioner (2021)
Thai Law Training : Anti-Money Laundering 6 hours mandatory training, (2021)

Political Science Association of Kasetsart University: Anti- Money Laundering for the obligated reporter (2017)
Thammasat University: Financial and Banking Law and Regulations (2017)

Political Science Association of Kasetsart University: Personal Data Protection Act (2019)

Ms. Pittpicha Siriudomseth
(Continued)

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม
1.
2.
3.

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: หลักสูตรกฎหมายการเงินการธนาคาร (2560)
สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กฎหมายฟอกเงินส�าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (2560)

2558 - 2560

2555 - 2557

2015 - 2017

2012 - 2014

นิติกร - ฝ่ายนิติบริการและ
กฎหมายดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 
- ฝ่ายกฎหมายและดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

Lawyer - Legal Service 
and Digital law

Staff to Supervisor - 
Legal and Compliance 
Department

ธนาคารไทยพาณิชย์

บจ. เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์  
แอดจัสติ้ง

Siam Commercial Bank

MSIG Service and Adjusting 
Co., Ltd

แบบ 56-1 O
ne Report 2564
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ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน / 
Business Assets and Details on Asset Valuation

ไม่มี เน่ืองจากการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทมีวัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงาน คปภ. เท่าน้ัน ไม่มีผลต่อ
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การท�ารายการระหว่างกัน และการ
ปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

No, because the Company’s asset valuation aims to 
comply with the OIC’s regulations only, does not affect 
accounting adjustments related transactions and business  
restructuring.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 191



นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจ / 
Corporate Governance Policy and Code of Conduct

ส�าหรับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการฉบับเต็ม 
และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม สามารถศึกษารายละเอียดได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อย 
นโยบายส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีลิงก์ 
https://www.thairelife.co.th/th/corporate-governance.php https://www.thairelife.co.th/th/corporate-governance.php

The full details of Corporate Governance Policy and 
Code of Conduct are available on the Company’s 
website on the “Corporate Governance” topic under 
“The Policies about Corporate Governance” at link 

แบบ 56-1 One Report 2564192
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เรียน   ท่ำนผู้ถือหุ้น Dear   Shareholders,

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีได้

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ี

3 ท่าน ปัจจุบันมีดร.กอปร กฤตยากีรณ เป็นประธานฯ นางคมคาย 
ธสูรานนท์ นางกติติยา โตธนะเกษม เป็นกรรมการฯ  โดยท้ังสามท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมถึงการสอบทานให้
บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการ
ก�ากับดแูลทีมี่ประสิทธิภาพ มีการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอความเห็น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบ
ถ้วน โดยได้มีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง นอกจากน้ียังได้เชิญ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระ
ท่ีเก่ียวข้องด้วย  สาระส�าคัญของงานท่ีได้ปฏิบัติไปในรอบปี 2564  
สรุปได้ดังนี้

The Audit Committee is composed of three independent  
directors: Dr. Kopr Kritayakirana as Chairman of the  
Audit Committee, Mrs. Komkai Thusaranon and Mrs. Kittiya 
Todhanakasem 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.

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 2021, 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. The Management, 
independent auditor and internal auditors were also invited  
to join the meetings on the agenda items which they 
were concerned. The main duties performed by the Audit  
Committee in 2021 can be summarized as follows:

1.

2.

1.

2.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินไตรมาสท่ี 1 สอบทานงบการ
เงินไตรมาสท่ี 2 ถึงไตรมาสท่ี 4 และสอบทานงบการเงิน
ประจ�าปีของบริษัท ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน 
โดยเสนอให้แต่งต้ัง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่ออีกปีหนึ่ง (ส�าหรับปี 2564)

Approved financial statement quarter 1/2021 and 
reviewed financial statements quarter 2/2021to 
quarter 4/2021 and 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 2021).
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรวม 2 ครั้ง ในจ�านวนนี้เป็นการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
จ�านวน 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน
และขอบเขตการด�าเนินงานสอบบัญชี สอบทานแผนการ 
ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการตรวจสอบงบการเงินได้ท�าไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน อนมัุติแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ�าปีตามความเส่ียงท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัท  
ท�าการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจได้
ว่าการตรวจสอบได้ด�าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการติดตามผล
การปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคมุ
ภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สอบทานรายงานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�าทุกไตรมาส

สอบทานรายงานธุรกรรมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็น
ประจ�าทุกไตรมาส

สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามกรอบ
ที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล โดยได้รับรายงาน 
โดยได้รบัรายงานความเส่ียงจากผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี และได้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลงาน 
ของตนเองประจ�าปีแบบรายคณะ และน�าผลการประเมิน 
เข้าหารือร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในประจ�าปี และน�าผลการประเมินเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

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. 

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 the report on compliance with relevant 
laws and regulations on a quarterly basis.

Reviewed the report on related party transactions 
on a quarterly basis.

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 risk report from  
annual internal audit report 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.
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า The Audit Committee’s opinions are as follows:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

จากการท่ี (1) ได้สอบทานนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญของ
บริษัท (2) ได้ซักถามรายละเอียดท่ีส�าคัญเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน  (3) ได้สอบทานรายงานการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ 
(4) ได้ประชุมอย่างเป็นอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยหารือถึง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน
และความเชื่อถือได้  คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบเหตุ
อันควรสงสัยว่างบการเงินของบริษัท แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ  ดังน้ันจึงน�าไปสู่ความเชื่อ
มั่นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า งบการเงินของบริษัท 
เป็นท่ีเชื่อถือได้และมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยง ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ
ระบบการติดตามที่มีประสิทธิผลเพียงพอ 

บริษัท ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรพัย์ รวมถงึกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ตลอดจนมีเครือ
ข่ายครอบคลุมและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ  
ซึ่งจะท�าให ้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  
อยู ่ ในระดับสากล  อีกท้ังผู ้สอบบัญชีและผู ้ ท่ี ได ้รับ 
มอบหมายให้ลงนามรับรองงบการเงินทุกท่านเป็นผู้สอบ
บัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) 
มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ท�าให้ 
เ ชื่อ ม่ันได ้ว ่าการตรวจสอบบัญชีจะ เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

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.

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.

The appointed auditor of the Company has  
experience in audit ing 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.
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5.

6.

5.

6.

การท�าธรุกรรมกับกิจการท่ีเก่ียวข้องหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ัน ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ โดยมีความ
สมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีข้อบ่ง
ชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่ส่อถึงความผิดปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน องค์ประกอบและ
คุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) ท่ีก�าหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามขอบเขต
ความรับผิดชอบอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ โดยได้
รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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.

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
On Behalf of the Audit Committee

(ดร.กอปร กฤตยากีรณ)
(Dr. Kopr Kritayakirana)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
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