
 
 

 

 

หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

การประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) เพยีงรปูแบบเดยีวเทา่นัน้ 
วนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบวั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 

 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผูถ้อืหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสง่เอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบ 

8) มายงับรษิทัภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 เมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีน

รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่25 มนีาคม 2565 ถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ บรษิทั โอเจ

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ทีส่อดคลอ้ง

ตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมล์ทีไ่ดส้่งมา

แจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทขอความร่วมมอืผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทแทนการเขา้ร่วม

ประชมุระบบดว้ยตนเอง โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ  

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชมุโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที่ ดงันี้ 

1. การสง่เอกสารยนืยนัตวัตนเพือ่เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)   

ตดิต่อเลขานุการบรษิทัโทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรอื 7855 

2. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

โดยบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตดิต่อไดต้ามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไว ้

ในคูม่อืการใชง้านทีไ่ดร้บัทาง E-Mail 

บรษิทัจดัท าหนงัสอืเชญิประชมุในรปูแบบ QR Code หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะขอรบัเอกสารเป็นรปูเล่ม โปรดตดิต่อเลขานุการบรษิทัโทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรอื 7855 



 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 

โทรศพัท ์1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcorp.co.th 
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ที ่TC0010465          
วนัที ่5 เมษายน 2565 

 
เรือ่ง ขอเรยีนเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 

2.  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ (QR code) (เอกสารประกอบวาระที ่2 - 4) 

3.  ประวตักิรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
(เอกสารประกอบวาระที ่5) 

4. สารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามบญัช ี2 (เอกสารประกอบวาระที ่8) 

5.  รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
(เอกสารประกอบวาระที ่8) 

6.  นิยามกรรมการอสิระ และขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
7.  ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วธิกีารการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบยีน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง การนับคะแนน การแจง้ผลการนับคะแนนในการประชุมผูถ้ือ
หุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

9.  ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
10.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
11.  ค าประกาศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

    
 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่
24 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) เพยีงรปูแบบ
เดยีวเท่านัน้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมซื่อสตัย์ ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขบ้วั เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร จึงขอเรยีนเชญิผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามวนัเวลาดงักล่าว 
โดยมรีะเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้  
  
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2564 
โดยมรีายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชมุตามทีส่ง่มาดว้ย 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: การบนัทกึรายงานการประชมุดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งตรงตามมตขิองที่ประชุมผู้
ถอืหุน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
รายละเอยีดตาม (เอกสารแนบ 1)  

การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บรษิทัไดส้รปุรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงส าคญัทีเ่กดิขึน้
ในรอบปี 2564 ปรากฏอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน
และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัในรอบปี 2564 รายละเอยีดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2) 

 การลงมติ: วาระนี้ไมม่กีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระรบัทราบ 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่ง
ก าหนดให ้บรษิทัตอ้งจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัได้
ตรวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสง่งบการเงนิส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุครัง้นี้แลว้  

                             หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม    4,436.4 
หนี้สนิรวม        1,425.8 
รายไดร้วม        3,427.0 
ก าไรสทุธ ิ        891.8 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.48 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและสอบทานงบการเงนิ ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ
ไชย สอบบญัช ีจ ากดั มคีวามเหน็ว่าถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้เหน็ควรใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่า่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชบีรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และ
ไดผ้า่นการพจิารณาสอบทานเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้รายละเอยีดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2) 
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การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี คณะกรรมการบรษิทัอาจจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบรษิทั ว่าบรษิทัมกี าไรพอสมควรทีจ่ะกระท าเช่นนัน้ได ้
และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป และมาตรา 116 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ซึง่บรษิทัส ารองไวค้รบถว้นตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  

อนึ่ง บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษ ีส ารองตาม
กฎหมายและเงนิส ารองต่าง ๆ แลว้ รายละเอยีดปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิปัน
ผลประจ าปีจากผลประกอบการของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และก าไรสะสมของปี 2564 
ตามมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามทีบ่รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้เมือ่เดอืน มกราคม 2565 ทีผ่า่นมา โดยจ่ายเงนิปัน
ผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 600 ลา้นหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 300 ลา้นบาท การ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวบรษิทัจะหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรอืเท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ จากเงนิทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บั ผู้
ถอืหุ้นจะได้รบัเงนิปันผลเป็นเงนิสดสุทธิเท่ากบั 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งบรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวนัที่ 9 
กนัยายน 2564 จ านวนหุน้ละ 1.45 บาท เป็นจ านวนเงนิ 435 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิจ่ายปันผลทัง้สิน้ 735 ลา้นบาท 

การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิัท ซึ่งบรษิัทได้ตัง้ส ารองตามกฎหมาย
ครบถว้นแลว้ โดยก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัปันผล (Record date) ในวนัที ่25 มนีาคม 2565 (จะขึน้เครื่องหมาย XD หรอื
วนัทีไ่ม่ไดร้บัสทิธปัินผลในวนัที ่24 มนีาคม 2565) และใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ สทิธใินการรบัเงนิ
ปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไมแ่น่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 2564 2563  2562 
ก าไรสทุธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 774,575,888 625,669,423 542,544,004 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 1.45 1.00 0.65 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 9 กนัยายน 2564   8 กนัยายน 2563 12 กนัยายน 2562 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 600,000,000* 300,000,000 300,000,000 
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสม (บาท/หุน้) 0.5 1.15 1.10 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 12 พฤษภาคม 2565 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 
รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้ส้ิน (บาท) 735,000,000 645,000,000 525,000,000 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (%) 94.89 103.09 96.77 
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หมายเหตุ : * ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ประชุมเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิ 1.00 บาท 
เป็นหุน้ละ 0.50 บาท มผีลซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่13 มกราคม 2565 

การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหากกรรมการทีส่มคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบ
จ านวนตามวรรคแรกกใ็หใ้ชว้ธิีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง ในปีนี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดงันี้ 

1. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  กรรมการ 
2. นางสาวรตันา พรรณนิภา  กรรมการ 
3. นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ 

ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า
ระหว่างวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2564 ‟ 31 ธนัวาคม 2564 ผ่านระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บุคคลใดเขา้มารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไม่
รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยี ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนได้
พจิารณาคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการทีค่รบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระแลว้เหน็ว่า
เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั โดยให ้1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 2) 
นางสาวรตันา พรรณนิภา และ 3) นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง ซึง่บุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชือ่ในครัง้นี้ไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรอง หรอืการพจิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ได้พจิารณาและมมีติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการและด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระ
หนึ่ง ไดแ้ก่ 1) ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา 2) นางสาวรตันา พรรณนิภา และ 3) นางสาวสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ เนื่องจาก
กรรมการทกุทา่นทีถ่กูเสนอชือ่ เป็นผูท้รงคณุวุฒ ิมคีวามเชีย่วชาญหลากหลายอาชพี มภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มปีระวตัิ
การท างานที่โปร่งใส มคีุณสมบัติเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อในครัง้นี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรอง หรอืการพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 3 ทา่นเป็นกรรมการบรษิทั รายละเอยีดตาม (เอกสารแนบ 3) 

การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า หา้มมใิห ้ 
บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ 31 ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก าหนดและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า (2/3) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่ทีป่ระชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มผีลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้
นอกจากนี้ กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทัขอ้ความในวรรคหนึ่งของขอ้บงัคบัขอ้ 31 
ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจ้างของบรษิทั ในอนัที่ จะได้รบัค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถงึกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตและบทบาท
ของความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ใน
ลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 เพื่อความโปร่งใสตามหลกัก ากบักจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิตามอตัราที่ปรากฏในตาราง ซึ่งเป็นจ านวนเงนิเท่ากบัปี 2564 
ดงัต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 
เบีย้ประชุม / ครัง้ (บาท) 

ปี 2565             ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทั (BOD) 
- ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RISK) 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (NRC) 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล (CG) 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
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ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 
เบีย้ประชุม / ครัง้ (บาท) 

ปี 2565             ปี 2564 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่มี - - ไมม่ ี- 
- กรรมการ - ไม่มี - - ไมม่ ี- 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2565             ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั 
(BOD) 

 „ ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 
70,000 บาท หรอืคา่รกัษาพยาบาลวงเงนิไม่
เกนิ 70,000 บาท 

 „ ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ (Directors 
and Officers Liability Insurance) โดยบรษิทั
เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย  

„ ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 
70,000 บาท หรอืคา่รกัษาพยาบาลวงเงนิไม่
เกนิ 70,000 บาท 

„ ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ (Directors 
and Officers Liability Insurance) โดยบรษิทั
เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย 

 
การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง   

ลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพือ่ใหเ้ป็นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทั นอกจากนี้ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิ
ปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: ไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชบีรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 เมื่อได้พจิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีอง
บรษิัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่าบรษิัท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั มคี่าสอบบญัชทีี่เหมาะสม มี
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ และยงัเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ใหต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยมรีายนามต่อไปนี้ 

ล าดบั รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั  
1 คณุโชคชยั งามวุฒกิลุ 9728 1 ปี และ/หรอื 
2 คณุอรวรรณ ชณุหกจิไพศาล 6105 ไมม่ ี และ/หรอื 
3 คณุบุญญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 ไมม่ ี  

โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าว ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย และแสดงความเหน็เกีย่วกบังบ
การเงนิประจ าปีของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย หากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมิ
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ไชย สอบบญัช ีจ ากดั สามารถจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอืน่จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เพื่อท าหน้าที่
แทนได ้ และเหน็สมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีส าหรบัค่าสอบบญัชขีองงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และคา่สอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย ดงันี้ 

รายการ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
อตัราค่าตอบแทน 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน (เพิม่/(ลด)) 

บรษิทัผูส้อบบญัช ี บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวนเงนิ (บาท) % 

คา่สอบบญัช ี(บาท) 
 บรษิทั 1,100,000 1,050,000 50,000  4.76% 
 บรษิทัยอ่ย 4,950,000 3,720,000 1,230,000 33.06% 

รวม 6,050,0001/ 4,770,000 1,280,000 26.83% 
 

คา่บรกิารอืน่2/ ตามทีจ่่ายจรงิ 137,626   
หมายเหตุ :1/ค่าสอบบญัชเีพิม่ขึน้เนื่องจากเพิม่การตรวจสอบบรษิทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั,  บรษิทั ทรู เอ็กซ์ตรา้ โบรกเกอร์ จ ากดั, บรษิัท อีซี่ เลนดิ้ง 

จ ากดั ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงานตรวจสอบทีเ่พิม่ขึน้ 
2/ค่าสอบบญัชปีี 2564 ขา้งต้นไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบรกิารตรวจสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ ค่าบรกิาร  
จดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารและค่าใชจ้่ายเรยีกเกบ็อื่น ๆ ของผูส้อบบญัช ีจ านวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่เจด็พนัหกรอ้ยยีส่บิหกบาท) 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
ตามทีไ่ด้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบั
บรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นจงึเหน็ควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา ตามรายละเอยีดดงันี้ 

1. อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ตามรายนามขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

2. อนุมตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีส าหรบัคา่สอบบญัชขีองงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 วงเงนิไมเ่กนิ 1,100,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนบาท) 

3. รบัทราบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีส าหรบัคา่สอบบญัชขีองงบการเงนิบรษิทัยอ่ย วงเงนิไม่เกนิ 4,950,000 บาท 
(สีล่า้นเกา้แสนหา้หมืน่บาท) 

การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัของบริษทั 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล:  การเขา้ลงทนุซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“TQR”) รวมจ านวน 
102,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท 
(ห้าบาทสบิสตางค์) คดิเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอญัชลนิ พรรณนิภา และนางนภสันันท์ พรรณนิภา (รวม
เรยีกว่า “ผูข้ายหุน้สามญัของ TQR”) ซึง่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทั โดยผูข้ายหุน้สามญัของ TQR เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทั ( “ธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ TQR”) ภายหลงัธุรกรรมการซื้อหุ้น
สามญัของ TQR บรษิทัจะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TQR คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 44.43 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้



 

 
8 

ทัง้หมดของ TQR ซึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ TQR เป็นผลใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่้องท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ประมาณรอ้ยละ 55.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ TQR ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทีท่จ.12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง า
กจิการ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ TQR และการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ซึง่รายการดงักล่าวขา้งตน้เป็นการไดม้าซีง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์
(และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า 
“ประกาศเรื่องการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์”) ซึ่งธุรกรรมการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ TQR และการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัย์ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR มขีนาดรายการสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 
เทา่กบัรอ้ยละ 30.22 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทั อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทั
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อน
เขา้ท ารายการในครัง้นี้ ท าใหร้ายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัทีม่ขีนาดเทา่กบั 31.07 ถอืเป็นรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาด
รายการมลูคา่เทา่กบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ TQR เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่
เกีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) เนื่องจากเป็นการซื้อหุน้
สามญัของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามญัของ TQR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทและเป็นผู้ที่
คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการและกรรมการผูม้อี านาจผกูพนัของ TQR โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัของ TQR จะอนุมตัติ่อไป ทัง้นี้ มมีลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัคดิเป็นรอ้ยละ 36.90 ของมลูค่าสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทั อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทัสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่มลูค่า
ของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาทหรอืมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัแลว้แต่จ านวนใด
จะสงูกว่า ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

ในการท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ TQR บรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการ
ท ารายการตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิาร
ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดประกอบการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 4) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบรษิทัซึ่งไม่รวมกรรมการบรษิทัทีม่สี่วนได้เสยีมคีวามเห็นว่า 
ธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ TQR จาก (1) นายอญัชลนิ พรรณนิภา และ (2) นางนภสันันท์ พรรณนิภา เป็นการปรบั
โครงสรา้งการถอืหุน้ใหม้คีวามชดัเจนและโปรง่ใส และเป็นการกระจายการลงทนุของบรษิทัไปสูธุ่รกจิการประกนัต่อซึง่เป็นธุรกจิ
เกี่ยวเนื่องกนักบับรษิัท ท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบับรษิัทจากการน าเสนอการให้บรกิารประกนัภยัแบบครบวงจร 
นอกจากนี้ยงัพิจารณาถึงศกัยภาพของรายได้ที่คาดว่าสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าท าธุรกรรมเนื่องจาก Business 
Synergy และการร่วมพฒันาผลติภณัฑใ์นการประกนัภยั ดงันัน้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจงึเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั
และผูถ้อืหุน้ มคีวามสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบรษิทั ในราคาทีไ่มเ่กนิกว่าราคาตลาดทีซ่ื้อจากบุคคลภายนอก
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ทีเ่ป็นอสิระ รวมทัง้การเขา้ท ารายการอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมาะสมดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมาในทีป่ระชุมขา้งตน้ และเหน็ควรให้
น าเสนอการท ารายการดงักล่าวต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

การลงมติ: วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัมคีวามตระหนกัและหว่งใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) จงึมมีตใิหจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ในปีนี้ในรปูแบบการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยหากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม
ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) (เอกสารแนบ 8) โดยเปิดใหล้งทะเบยีนเวลา 12.30 น. ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 

กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ดว้ยตนเองไดแ้ละมคีวามประสงคแ์ต่งตัง้
บุคคลอืน่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดรกัษาสทิธกิารออกเสยีงของท่านโดยการมอบฉันทะ
ใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) แทน ตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมา
พรอ้มนี้ (เอกสารแนบ 10) หรอืทา่นผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ากทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ที ่www.tqmcorp.co.th โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้  

ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั คอื นายชินภทัร วิสุทธิแพทย ์เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) และออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้โดยขอ้มลูกรรมการอสิระ คุณสมบตั ิและนิยามของ
กรรมการอสิระ รายละเอยีดตาม (เอกสารแนบ 6) ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัภายใน
วนัศกุรท์ี ่22 เมษายน 2565 โดยสง่มาที ่

“เลขานุการบรษิทั” 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

บรษิทัไดจ้ดัท ารายละเอยีด ขอ้เทจ็จรงิ และเหตุผล เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมตัวิาระต่าง ๆ ขา้งต้น  ส าหรบั
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บรษิทัไดจ้ดัท าในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอื QR Code ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้  

 
 

    ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 (นายอญัชลนิ พรรณนภิา) 
      ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

ในรปูแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน  
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่2 ถงึวาระที ่4) 

 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการจดัเกบ็เอกสารและสามารถเปิดดขูอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยสามารถ

ดาวน์โหลด รายงานประจ าปีผา่นชอ่งทางดงัต่อไปนี้  

1) สแกน QR Code โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 
 

 

QR Code 
แบบแสดงข้อมลูรายงานประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 
ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป)  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทม์อืถอื  
2. สแกนทีส่ญัลกัษณ์QR Code (ตามรปูดา้นบน)  
3. หน้าจอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดขูอ้มลูรายงานประจ าปี  

หมายเหตุ: กรณีทีไ่มม่ขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) บนโทรศพัทม์อืถอื ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code 
ผา่นแอปพลเิคชนั (Application) อืน่ ๆ เชน่ Line และ QR Code Reader เป็นตน้  

 

ส าหรบัระบบ Android 
1. เปิดแอปพลเิคชนั Line เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น) แลว้เลอืก QR Code  
2. สแกนทีส่ญัลกัษณ์ QR Code (ตามรปูดา้นบน) แลว้กด Open เพือ่ดขูอ้มลูรายงานประจ าปี 

  
2) เวบ็ไซตบ์ริษทั  

ผูถ้อืหุน้สามารถเปิดดรูายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผา่นทางเวบ็ไซต์ของ บรษิทัไดท้ี ่

https://www.tqmcorp.co.th/ 

https://www.tqmcorp.co.th/
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เอกสารแนบ 3 

ข้อม ูลของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ประวตัิของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือ (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2564)  

ชือ   ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา     
อาย ุ   49   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
    / ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO)   
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งต ั (ง:     กรรมการ 
วนัทีได ้รบัการแต่งต ั (งเป็นกรรมการ / ผ ูบ้ริหาร  14 กรกฎาคม 2554   
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 10 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั        3.08%      
คณุวตุิทางการศึกษา 1. ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรป์รชัญาดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
   2. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ-นกับรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   3. ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 
หลกัสตูรการอบร

1. หลกัสตูรสุดยอดผูนํ้าวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (Superวปส.) รุ่นที	 1 
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั(คปภ.) 

2. หลกัสตูร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จดัโดย
หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกจิ, หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ และบรษิัท 
เอ็มเอฟอีซี จาํกดั (มหาชน)  

3. หลกัสตูร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale 
4. หลกัสตูรวทิยาการผูนํ้านวตักรรม เพื	อการแขง่ขนัในระดบัโลก(วนล.) 

รุ่นที	 2 ปี 2561 มหาวทิยาลยัสยาม 
5. หลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชงิบรูณาการทางการแพทย ์(บสพ.) ปี 

2561 วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจุิฬาภรณ์, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

6. หลกัสตูรพฒันาการใชส้ื	อดจิทิลัเชงิสรา้งสรรค ์(DEF) ปี 2560 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

7. หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่น 22  ปี 
2559 

8. หลกัสตูร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที	 2 ปี 
2557 สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรเชงิธุรกจิ 

9. หลกัสตูร Real Estate/Real Deal รุ่นที	 1 ปี 2557 สถาบนัพฒันา
ความคดิสรา้งสรรเชงิธุรกจิ 

10. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที	147 ปี 2554 
11. หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่นที	 2/2554 ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) 

12. หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารธุรกจิประกนัวนิาศภยั ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์ 
13. หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูสหสัวรรษใหม ่ปี 2545 ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื	นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไมม่ ี

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื	น / กจิการอื	น 
 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั อซีี	 เลนดิnง จาํกดั  
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิซ ีจาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทโีอ 2020 จาํกดั 
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เอกสารแนบ 3 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็. เพลส จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิด ีจาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	ทวัร ์จาํกดั 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	 จาํกดั 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เดอะ บลิเลี	ยน ดลี เทรดดิnง จาํกดั 
 2560 – 2564 กรรมการ     บรษิทั บวิตีn ทเวนตีnโฟร ์จาํกดั 
 2556 – 2564 กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	 ชอ้ปปิn ง จาํกดั 
 2550 – 2564 ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO)   บรษิทั แคสแมท จาํกดั 

กจิการที	แขง่ขนั / เกี	ยวเนื	องกบัธุรกจิบรษิทั 
 ไมม่ ี

 
ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  

 ไมม่ ี
 
การเข้าร ่วมประชมุประจาํปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครั nง,   

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั nง 
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครั nง 
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เอกสารแนบ 3 
ข้อม ูลของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประวตัิของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือ  (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2564) 

ชือ   นางสาวสมพร อําไพสุทธพิงษ์     
อาย ุ   57   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งต ั (ง:     กรรมการ 
วนัทีได ้รบัการแต่งต ั (งเป็นกรรมการ / ผ ูบ้ริหาร  20 กนัยายน 2560 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทัฯ 0.12% 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 
คณุทางวตุิการศึกษา 1. ปรญิญาโท สาขาการเงนิและการตลาด มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
   2. ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 
   3. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั nนสงู บญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิ
หลกัสตูรการอบร

1. หลกัสตูรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที	 1 ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. หลกัสูตร Foundations in Responsible Investment 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. หลกัสูตร แนวโน้ม ทศิทางการทํา M&A ประเดน็สําคญัที	
ต้องพจิารณา และกลยุทธ์การทํา M&A ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

4. หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 
2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

5. หลกัสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

6. หลกัสูตร Executive Development Program รุ่นที	 7 ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. หลกัสตูร CFO Certificate Program สภาวชิาชพีบญัช ี
8. หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที	 5 ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
9. หลกัสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่น

ที	 7 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน (BOI)

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื	นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ไมม่ ี
 การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื	น / กจิการอื	น 

 2564 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าที	บรหิาร (CEO)  บรษิทั อซีี	 เลนดิnง จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ    บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ    บรษิทั ทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั แคสแมท จาํกดั 

กจิการที	แขง่ขนั / เกี	ยวเนื	องกบัธุรกจิบรษิทั 
 ไมม่ ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  
 ไมม่ ี

 
การเข้าร ่วมประชมุประจาํปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครั nง,   

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครั nง 
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เอกสารแนบ 3 
ข้อม ูลของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประวตัิของบุคคลทีได ้รบัการเสนอชือ  (ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2564) 

ชือ   นางสาวรตันา พรรณนิภา     
อาย ุ   58   
สญัชาติ   ไทย 
ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

/ ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO) 
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งต ั (ง:     กรรมการ 
วนัทีได ้รบัการแต่งต ั (งเป็นกรรมการ / ผ ูบ้ริหาร  22 กนัยายน 2560 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั ไมม่ ี
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ 4 ปี 
คณุวตุิทางการศึกษา 1. ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ เอกบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
หลกัสตูรการอบรม  

1. หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที	 24/2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
2. หลกัสตูร หลกัสตูร Internal Control for IPO team รุ่นที	 3 ปี 2562 (SET) 
3. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
4. หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

   
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื	นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไมม่ ี

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื	น / กจิการอื	น 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั อซีี	 เลนดิnง จาํกดั 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทคีวิซ ีจาํกดั 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ทโีอ 2020 จาํกดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
 2550 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารความเสี	ยง (CRO)  บรษิทั แคสแมท จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	ทวัร ์จาํกดั 
 2560 – 2564 กรรมการ     บรษิทั ดาราเดลี	 ชอ้ปปิn ง จาํกดั 
 2556 – 2564 กรรมการ     บรษิทั พรเีมยีร ์คอนซูเมอร ์จาํกดั 

กจิการที	แขง่ขนั / เกี	ยวเนื	องกบัธุรกจิบรษิทั 
 ไมม่ ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  

 ไมม่ ี
การเข้าร ่วมประชมุประจาํปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครั nง 
     การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั nง  

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครั nง 
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เอกสารแนบ 4 

สารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2565 ไดม้มีตใิห้
เสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“TQR”) รวมจ านวน 
102,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท (หา้บาท
สบิสตางค์) คดิเป็นมูลค่ารวม 520.20 ลา้นบาท จากนายอญัชลนิ พรรณนิภา และนาง นภสันันท์ พรรณนิภา (รวมเรยีกว่า “ผูข้ายหุ้น
สามญัของ TQR”) ซึง่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ( “TQM” หรอื “บรษิทัฯ”) โดยผูข้ายหุน้
สามญัของ TQR เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (“ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR”) 
และส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ประมาณรอ้ยละ 55.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR 

ธุรกรรมขา้งตน้เป็นการไดม้าซีง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) รายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดเท่ากบัรอ้ย
ละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป และเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) ซึง่มูลค่าของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาท
หรอืมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) ของบรษิทัฯ แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั 

ในการท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัของ TQR บรษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ ก่อนการท ารายการ
ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารท าธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ TQR ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศตาม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว ดงันี้ 

1) สารสนเทศตามบญัชี 1 ตามท่ีได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 9 มีนาคม 2565                              

(ปรบัปรงุรายช่ือผูถื้อหุ้นตามการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด และเพ่ิมเติมข้อมูลตามข้อความสีแดง) 
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เอกสารแนบ 4 

สารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่ 8 มนีาคม 2565 ไดม้มีตใิห้
เสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“TQR”) รวมจ านวน 
102,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท (หา้บาท
สบิสตางค)์ คดิเป็นมูลค่ารวม 520.20 ลา้นบาท จากนายอญัชลนิ พรรณนิภา และนางนภสันันท์ พรรณนิภา (รวมเรยีกว่า “ผู้ขายหุ้น
สามญัของ TQR”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกนัของบรษิัท โดยผู้ขายหุ้นสามญัของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั (“ธรุกรรมการซ้ือหุ้นสามญัของ TQR”) 

ทัง้นี้ ภายหลงัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR บรษิทั จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TQR คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 44.43 ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ซึง่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ TQR เป็นผลใหบ้รษิทั มหีน้าที่
ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ประมาณรอ้ยละ 55.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ใน
ราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีไ่ม่ต ่ากว่าราคาสงูสุดทีบ่รษิทั ไดหุ้น้สามญัของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเกา้สบิวนัก่อนวนัทีย่ื่นค าเสนอซือ้ 
กล่าวคอื เท่ากบัราคาทีบ่รษิทั ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ในครัง้นี้ที่ราคาหุน้ละ 5.10 บาท (หา้บาทสบิสตางค)์ ภายในวงเงนิ
ประมาณ 651.83 ลา้นบาท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอื
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) โดยบรษิทั คาดว่าการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR จะเกดิขึน้ภายไตรมาสที ่2 ปี 2565 ภายหลงัจากทีธุ่รกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR เสรจ็สิน้แลว้ 

ธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TQR และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ดงักล่าวขา้งต้นถอืเป็น
การไดม้าซีง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่าย
เป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
(รวมเรยีกว่า “ประกาศเรือ่งการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) ซึง่มขีนาดรายการสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสทุธ ิ(NTA) เท่ากบัรอ้ยละ 30.22 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อนเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ท า
ใหร้ายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัทีม่ขีนาดเท่ากบั 31.07 ถอืเป็นรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TQR เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (และที่
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากเป็นการซือ้หุน้สามญัของ TQR จากผูข้ายหุน้สามญัของ 
TQR ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั และเป็นผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการและกรรมการผูม้ี
อ านาจผกูพนัของ TQR โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ TQR จะอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ มมีูลค่าของรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัคดิเป็น รอ้ยละ 36.90 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทั อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของ
บรษิทั สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่มลูค่าของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาทหรอืมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ
(NTA) ของบรษิทั แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

ทัง้นี้ บริษัท ขอน าเสนอสารสนเทศรายงานที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฉบับนี้จ ัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอรายละเอียดของ
สารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
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เอกสารแนบ 4 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

บรษิทั จะเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2565 ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่28 เมษายน 2565 และเป็นไปตามเงื่อนไขบงัคบัตามทีร่ะบุในขอ้10 โดยบรษิทั คาดว่าการเขา้ท ารายการ
จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2565  

2. บุคคลท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทั  

ผูซ้ือ้หุน้สามญั  : บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ผูข้ายหุน้สามญั  : 1) นายอญัชลนิ พรรณนิภา และ  

  2) นางนภสันนัท ์พรรณนิภา (รวมเรยีกว่า “ผูข้ายหุ้นสามญัของ TQR”) 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั  : ผู้ขายหุ้นสามญัของ TQR ทัง้ 2 ราย เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับรษิัท ตามประกาศรายการที่
เกีย่วโยงกนั เนื่องจากเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของของบรษิทั รวมทัง้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั เนื่องจากผูข้ายหุ้นสามญัของ TQR รวมทัง้ บรษิัท อเีทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(EG) ถอืหุ้นบรษิัท รวมทัง้สิน้ร้อยละ 57.98 ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บรษิทั และเป็นผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการและกรรมการผูม้อี านาจผูกพนัของ 
TQR โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ TQR จะอนุมตัต่ิอไป 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไป ประเภท และขนาดของรายการ 

ลกัษณะโดยทัว่ไป 

บริษัท จะเข้าท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นจ านวนหุ้นสามญัรวม 
102,000,000 หุน้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ TQR ในราคาเสนอซือ้หุน้ละ 5.10 บาท (หา้บาทสบิ
สตางค)์ ซึ่งเป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทั และผูข้ายหุน้สามญัของ TQR ซึง่เทยีบเท่ากบัราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ของ TQR 

 
ประเภทและการค านวณขนาดของการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ถอืเป็น
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่เมื่อค านวณขนาดรายการเปรยีบเทยีบกบั
สนิทรพัยร์วมโดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มขีนาดรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 30.22 
ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

ทัง้นี้การค านวณขนาดรายการของธุรกรรม มรีายละเอยีดดงันี้  

เกณฑก์ารค านวณ ขนาดรายการ (รอ้ยละ) 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 30.22 
2. เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน 10.91 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 26.42 
4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัยท์ีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์ ไม่มกีารช าระเป็นหลกัทรพัย ์
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ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาก่อนเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ท าให้
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัทีม่ขีนาดเท่ากบั 31.07 ถอืเป็นรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

 
การค านวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบั    รอ้ยละ 36.90 ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets หรอื NTA) ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่เกนิกว่ารอ้ยละ 3.00 ของ NTA 
ของบรษิทั ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันัน้ บรษิทั จงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสยีงในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี และแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบัรายการ  ทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบรษิทั และจดัสง่ความเหน็ดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ทัง้นี้ NTA ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏดงันี้ 

ข้อมูลทางการเงินของบริษทั จ านวน (ล้านบาท) 
สนิทรพัยร์วม 4,436.40 
หกั : สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน 1,266.61 
หกั : หนี้สนิรวม 1,425.81 
หกั : สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 334.22 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 1,409.77 
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4. รายละเอียดของสินทรพัย ์

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของ TQR 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะธุรกจิ นายหน้าประกนัภยัต่อ 
ทีต่ัง้ส านกังาน 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 
เบอรโ์ทรศพัท ์ 0-2150-8560  
เบอรโ์ทรสาร 0-2150-8563 
ทุนจดทะเบยีน  115,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 115,000,000 บาท 
คณะกรรมการ 1. นายกฤษณะ บุญยะชยั 

 
2. นายชนะพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์
3. นางยุพเรศ พริยิะพนัธุ ์
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธริตัน์ 
5. นายกฤษณ์ สจุเร 
6. น.ส.ไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล 
7. นายชชัวนิ พพิฒัน์โชตธิรรม 
8. นายทนุธรรม เกยีรตไิพบลูย ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 

ทีม่า: เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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4.2  รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่ 10 ล าดบัแรก 

4.2.1 โครงสรา้งผูถ้ือหุ้นของ TQR หลงัท ารายการก่อนการท าค าเสนอซ้ือ 

ผูถ้ือหุ้น 

ก่อนท ารายการ 
ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 

หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน  
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน  
(รอ้ยละ) 

1.  นายอญัชลนิ พรรณนิภา 59,500,000 25.87 - - 
2.  นางนภสันนัท ์พรรณนิภา 42,500,000 18.48 - - 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 190,000 0.08 102,190,000 44.43 
3.  นางยุพเรศ พริยิะพนัธุ ์ 30,600,000 13.30 30,600,000 13.30 
4.  นายพรเกษม เหล่าฤทธริตัน์ 20,400,000 8.87 20,400,000 8.87 
5.  นายกฤษณ์ สจุเร 17,000,000 7.39 17,000,000 7.39 
6.   บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,010,100 0.87 2,010,100 0.87 
7.   นาย นฤทธิ ์เนาวรตัน์วฒันา 1,985,400 0.86 1,985,400 0.86 
8.  น.ส.วลยัณฐั ตรวีศิวเวทย ์ 1,725,500 0.75 1,725,500 0.75 
9.   นาย มนตช์ยั ลศีริกิุล 1,490,000 0.65 1,490,000 0.65 
10.  น.ส. สลุลติา ถานบุร ี 1,211,400 0.53 1,211,400 0.53 
ผูถ้อืหุน้อื่น 51,387,600 22.34 51,387,600 22.34 

รวม 230,000,000 100.00 230,000,000 100.00 
 

 4.2.2  โครงสรา้งผูถื้อหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ของ TQR เดมิทุกรายตอบรบัค าเสนอซือ้ จะท าใหบ้รษิทั ซึง่เป็นผูท้ าค าเสนอซือ้เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 
100.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TQR 

ผูถ้ือหุ้น 
หลงัท ารายการ 

หลงัท ารายการ  
และการท าค าเสนอซ้ือ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน  
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน  
(รอ้ยละ) 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 102,190,000 44.43 230,000,000 100.00 
ผูถ้อืหุน้อื่น  127,810,000 55.56 - - 

รวม 230,000,000 100.00 230,000,000 100.00 
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4.3  สรปุข้อมูลทางการเงินของ TQR  
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

ประเภทงบ 
งบเฉพาะ
กิจการ 

งบเฉพาะ
กิจการ 

งบรวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 64.54 102.56 148.55 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไร
หรอืขาดทุน 

- - 178.53 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 10.00 30.00 89.89 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนี้อื่น 36.51 50.80 88.80 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1.27 1.80 3.18 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 1.50 1.50 1.50 
สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 6.80 2.79 4.00 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 14.89 14.46 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 3.75 3.82 12.48 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 2.96 3.45 4.60 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1.36 1.36 1.36 
รวมสินทรพัย ์ 128.68 212.98 547.36 
เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อื่น 43.47 63.12 31.34 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.61 4.44 3.37 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 6.66 11.15 12.59 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 4.27 5.62 7.36 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2.60 9.89 10.10 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14.79 17.27 23.38 
รวมหน้ีสิน 72.40 111.49 88.15 
ทุนทีอ่อกช าระแลว้ 7.50 85.00 115.00 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - 270.08 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.75 4.55 11.50 
ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 49.41 11.82 61.18 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (1.39) 0.13 0.13 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - 1.33 
รวมส่วนของเจา้ของ 56.27 101.46 459.21 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 128.68 212.98 547.36 

ท่ีมา: งบการเงนิของ TQR  
หมายเหตุ : TQR เขา้ลงทุนในบรษิทั อาร์สแควร์ จ ากดัในสดัส่วนร้อยละ 55 ซงึเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2564  เพื่อ
ใหบ้รกิารและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาและการเรยีนรูอ้อนไลน์ (Online Learning Solutions) และระบบระบุตวัตนผูใ้ชง้าน (Face Detection and 
Face Recognition) 
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งบก าไรขาดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

ประเภทงบ 
งบเฉพาะ
กิจการ 

งบเฉพาะ
กิจการ 

งบรวม 

รายไดค้่าบรกิาร 129.76 193.98 224.65 
รายไดอ้ื่น 2.73 2.06 31.71 
รวมรายได ้ 132.47 196.04 256.37 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 33.43 51.64 56.31 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 3.88 3.59 4.82 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 38.53 46.82 73.60 
สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตามวธิสีว่นไดเ้สยี 0.35 - - 
รวมค่าใช้จ่าย 76.19 102.05 134.73 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 56.30 93.99 121.63 
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.26) (0.76) (0.74) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 56.04 93.23 120.90 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (12.00) (19.17) (23.44) 
ก าไรส าหรบัปี 44.04 74.06 97.46 
ท่ีมา: งบการเงนิของ TQR  

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน การช าระมูลค่า และเกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนทัง้หมดในธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR จ านวน 102,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 5.10 
บาท จะมมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 520,200,000 บาท โดยบรษิัท จะช าระมูลค่าสิง่ตอบแทนให้แก่ผูข้ายหุน้สามญั TQR เป็นเงนิสดทัง้
จ านวน 

การก าหนดราคาในธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ทีร่าคา 5.10 บาทต่อหุน้ เป็นการก าหนดราคาจากการเจรจาและ
ตกลงกนัระหว่างบรษิัท และผู้ซื้อขายหุ้นสามญั TQR ซึ่งเท่ากบัราคาที่ TQR เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) โดยมี
เงื่อนไขการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 

กรณีที่ผูถ้ือหุ้นของ TQR เดมิทุกรายตอบรบัค าเสนอซื้อ จะท าให้บรษิัท ซึ่งเป็นผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
100.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TQR โดยบรษิทั จะช าระมูลค่าสิง่ตอบแทนใหแ้ก่ผูข้ายหุน้สามญั TQR เป็น
เงนิสดทัง้จ านวน จะมมีลูค่าสิง่ตอบแทนทัง้หมดในธุรกรรมการซือ้หุ้นสามญัของ TQR และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์่วนทีเ่หลอื
ทัง้หมดของ TQR รวมทัง้สิน้ 1,172,031,000 บาท 

6. มูลค่ารวมของสินทรพัยท่ี์ได้มา  

ในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR บรษิทั จะเป็นผูถ้อืหุน้สามญัของ TQR ซึง่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการค านวณมูลค่าของสนิทรพัย ์อ้างองิจากมูลค่าตามบญัช ีมูลค่าตามสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) และ
ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของ TQR ยอ้นหลงั 30 วนัท าการก่อนวนัที ่8 มนีาคม พ.ศ.2565 (ตัง้แต่วนัที ่21 มกราคม ถงึวนัที ่8 
มนีาคม พ.ศ. 2565) ดงันี้ 
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มูลค่าของสินทรพัย ์

สินทรพัยท่ี์ได้มา 
ราคาต่อ
หุ้น (บาท
ต่อหุ้น) 

มูลค่ารวมของสินทรพัย์
ท่ีได้มาจากธรุกรรมการ
ซ้ือหุ้นสามญัของ TQR  

(ล้านบาท) 

มูลค่ารวมของสินทรพัยท่ี์ได้มา
จากธรุกรรมการซ้ือหุ้นสามญั
ของ TQR และการท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรพัย ์1/ (ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัช ี 2.00 203.65 458.83 
มลูค่าตามสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 1.85 189.07 425.99 
มลูค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 13.84 1,411.68 3,180.57 

หมายเหต ุ: 1/กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ของ TQR เดมิทุกรายตอบรบัค าเสนอซื้อ 

7. แหล่งท่ีมาของเงินทุนและวิธีการช าระราคา  

บรษิทั จะใชแ้หล่งเงนิทุนส าหรบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR และการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์่วนทีเ่หลอื
ทัง้หมดของ TQR จากเงนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานของบรษิทั โดยบรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประมาณ 
804.04 ลา้นบาท และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่นจ านวน 499.47 ลา้นบาท(ประกอบดว้ยเงนิฝากประจ าทีม่อีายุเกนิกว่า 3 
เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี จ านวน 400.00 ลา้นบาท) รวมทัง้สิน้ 1,303.51 ลา้นบาท อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทั 
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ทัง้นี้ มูลค่าสิง่ตอบแทนทัง้หมดในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัของ TQR และการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR (กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ของ TQR เดมิทุกรายตอบรบัค าเสนอซือ้) รวมทัง้สิน้ 1,172.03 ลา้นบาท 

8. บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

(1)  นาย อญัชลนิ พรรณนิภา 
นายอัญชลิน พรรณนิภา เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนาย 

อญัชลนิ พรรณิภา เป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษิทั โดยถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 57.98 ของหุ้น
สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั และด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานบรษิัท (President) ของบรษิัท 
และเป็นผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการและกรรมการผูม้อี านาจผกูพนัของ TQR โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัของ TQR จะอนุมตัต่ิอไป 

          (2)  นาง นภสันนัท ์พรรณนิภา 
นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั เนื่องจากนาง  

นภสันันท ์พรรณิภา เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั โดยถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 57.98 ของหุ้น
ทัง้หมดของบรษิทั และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ของ  บรษิทั และเป็นผูท้ี่คณะกรรมการ
บรษิัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจผูกพนัของ TQR โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้และ/หรอืที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัของ TQR จะอนุมตัต่ิอไป 

ทัง้นี้ บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (EG) เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของผูข้ายหุน้สามญัของ TQR และเป็นผูม้สี่วน
ไดเ้สยีในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR โดยนายอญัชลนิ พรรณนิภา นางนภสันันท ์พรรณนิภา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ถอื
หุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 57.98 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 

9. วตัถปุระสงค ์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการท ารายการ 

บรษิทั มวีตัถุประสงคก์ารเขา้ลงทุนในธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR  เพื่อการลงทุนในธุรกจินายหน้าประกนัภยัต่อ 
(Re-insurance Broker)  ซึง่เป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง (Backward Integration) เป็นการขยายธุรกจิของบรษิทั และเป็นการกระจายการ
ลงทุน (Diversified Portfolio) ของบรษิทั ตามแผนกลยุทธปี์ 2563 - 2569 ของ TQM เพื่อการพฒันาเป็นกลุ่มบรษิทันายหน้า 
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ประกนัภยัอย่างครบวงจร อกีทัง้ยงัสามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบัคู่ค้าและลูกคา้ (Value Chain Creation) จากการน าเสนอการ
ใหบ้รกิารแบบครบวงจร (Total Solution) ใหก้บับรษิทัประกนัภยั โดยการบรหิารและลดความเสีย่งของบรษิทัประกนัภยัจากการ 
ออกผลติภณัฑใ์หม่ ท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งของผลติภณัฑใ์หม่ และการเสนอบรกิารประกนัภยัต่อ (Re-insurance) เพื่อใหบ้รษิทั
ประกนัภยัในประเทศสามารถบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามกรอบการด ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง (Risk-Based Capital 
: RBC) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (“ค.ป.ภ.”) อกีทัง้ยงัสามารถตอบสนองความ
ต้องการและลดความเสีย่งของประชาชน อนัเนื่องจากภาวะสงัคม โรคระบาด และภยัพบิตัสิิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็จากการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

การเขา้ลงทุนใน TQR สามารถเพิม่ศกัยภาพการเตบิโตของรายไดใ้หก้บับรษิทั ในอนาคต จาก Business Synergy 
ภายหลงัการลงทุน จากการร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑใ์หม่กบั TQR เพื่อน าเสนอต่อบรษิทัประกนัภยั บนพืน้ฐานของความเขา้ใจใน
พฤตกิรรมของลกูคา้รายย่อย ซึง่เป็นผูเ้อาประกนัของบรษิทั และเป็นกลยุทธเ์พื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพท าให ้สามารถเสนอผลติภณัฑ์
ใหม่ใหแ้ก่บรษิทัประกนัและลกูคา้ของบรษิทั ไดม้ากขึน้ 

นอกจากนี้การเขา้ลงทุนใน TQR ยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์อกีหลากหลายดา้น เช่น ประโยชน์จากการใชฐ้านขอ้มูลลูกคา้ใน
การวเิคราะหค์วามตอ้งการเพื่อการพฒันาผลติภณัฑป์ระกนัภยั เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างการคา้และอ านาจการต่อรองกบับรษิทั
ประกนัภยัและบรษิัทรบัประกนัภยัต่อ และป้องกนัการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต หากบรษิัท และ TQR มกีาร
ร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อน าเสนอต่อบรษิทัประกนัภยั 

10. เง่ือนไขส าคญัในการท ารายการ 

บรษิทั ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้สามญัของ TQR โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR มี
สาระส าคญัโดยสรุปไดด้งันี้ 

1. ไม่มเีหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัเกดิขึน้ต่อธุรกจิ ทรพัย์สนิ รายได้ ก าไรหรอืขาดทุน 
หนี้สนิ การจดัการ สถานะทางกฎหมาย เงื่อนไข (ทางการเงนิ หรอืทางการด าเนินงาน หรอืกรณีอื่น) ส่วนของผูถ้อืหุน้ ผล
การด าเนินงาน หรอืโอกาสในการด าเนินธุรกจิของ TQR  

2. ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

3. ผู้ขายตกลงด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ซื้อก าหนดได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจ
ผกูพนับรษิทั ใน TQR จ านวน 2 ท่าน โดยบุคคลผูท้ีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ จะต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย 
รวมทัง้ตามหลกัเกณฑต์ามที ่ก.ล.ต. และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และไดร้บัการแต่งตัง้จากผูซ้ือ้  

11. ความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่8 มนีาคม2565 มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ TQR เนื่องจากพิจารณาแล้วเหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นการกระจายการลงทุนของบรษิัท ไปสู่ธุรกจิการ
ประกนัต่อซึง่เป็นธุรกจิเกีย่วเนื่องกนักบับรษิทั ท าใหส้ามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัจากการน าเสนอการใหบ้รกิารประกนัภยั
แบบครบวงจร นอกจากนี้ยงัพจิารณาถึงศกัยภาพของรายได้ที่คาดว่าสามารถเติบโตได้ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรมเนื่องจาก 
Business Synergy และการร่วมพฒันาผลติภณัฑใ์นการประกนัภยั ดงันัน้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจงึเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั และผูถ้อืหุน้ และมคีวามสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องบรษิทั รวมทัง้การเขา้ท ารายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสม และคณะกรรมการบรษิัทอนุมัติการลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นสามญัของ TQR ภายใต้เงื่อนไขบงัคบัก่อนการท า
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยขอ้ 10   
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ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัธุรกรรมการซือ้หุ้นสามญัของ TQR ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการในวาระดงักล่าว 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ คณะกรรมการ
บริษทั  

-ไม่ม-ี 

13. ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

13.1  การท าค าเสนอซือ้หุน้สามญัของ TQR ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR  

เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2565 ของบรษิทั อนุมตัธิุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR  บรษิทั จะเขา้ลงทุนใน
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ในทนัท ีและเน่ืองจากภายหลงัเสรจ็สิน้ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR บรษิทั จะมสีดัส่วน
การถอืหุน้ใน TQR คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ซึง่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 
ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ TQR เป็นผลใหบ้รษิทั มหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ประมาณรอ้ย
ละ 55.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ในราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีไ่ม่ต ่ากว่าราคาสงูสดุทีบ่รษิทั ไดหุ้น้
สามญัของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสบิวนัก่อนวนัทีย่ื่นค าเสนอซือ้ กล่าวคอื เท่ากบัราคาที่บรษิทั ท าธุรกรรมการซือ้หุ้น
สามญัของ TQR ในครัง้นี้ทีร่าคา 5.10 บาทต่อหุน้ ภายในวงเงนิประมาณ 651.83 ลา้นบาท ตามประกาศ ทจ.12/2554 โดยบรษิทั 
คาดว่าจะเริม่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ไดภ้ายไตรมาสที ่2 ปี 2565 ภายหลงัจากทีธุ่รกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ TQR เสรจ็สิน้แลว้ 

13.2  การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการของ TQR  

บรษิทั จะใหก้ารสนบัสนุนและบรหิารจดัการผ่านการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัของ TQR โดย  บรษิทั จะ
ไม่มนีโยบายการเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการภายในทีม่นียัส าคญัของ TQR เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นและสมควรในภายหลงั 
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2) ข้อมูลของบริษทัและการด าเนินธรุกิจโดยสรปุ 

1.1 การด าเนินธรุกิจ 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิ
หลกัในการใหบ้รกิารนายหน้าประกนัภยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  ธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยั และธุรกจินายหน้าประกนั
ชวีติ รวมทัง้ถอืหุ้นในธุรกจิทีส่นับสนุนการใหบ้รกิารนายหน้าประกนัภยัอกี 5 ธุรกจิ คอื ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ซอฟต์แวร์ ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจที่ให้บริการค าแนะน าเกี่ยวกบัประกนัภัย ธุรกิจด้านการให้บริการสนิเชื่อส่วนบุคคล 
(Personal Loan)  และธุรกจิบรกิารทางดา้นสนิไหมทดแทนและเป็นทีป่รกึษาทางดา้นสุขภาพรวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทั” ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564  บรษิทัมบีรษิทัย่อยจ านวน 10 บรษิทั และบรษิทัร่วม 1 บรษิทั โดยมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงันี้ 

 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมของบรษิทัปรากฎตามเวบ็ไซตบ์รษิทั www.tqmcorp.co.th และรายงาน
ประจ าปี (56-1 One Report) ประจ าปี 2564 

1.2 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นาย อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ / ประธานบรษิทั  
2. นาง นภสันนัท ์พรรณนิภา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ  
3. นาย อ าพน อน้เอีย่ม กรรมการ  
4. น.ส. รตันา พรรณนิภา กรรมการ  
5. น.ส. สมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ  
6. นาย มารุต สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. นาย ชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. น.ส. รชันีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. น.ส. สวุภา เจรญิยิง่ กรรมการอสิระ 
10. นาย ธนา เธยีรอจัฉรยิะ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
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2.3 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.อญัชลนิ   พรรณนิภา ประธานบรษิทั 
2. ดร.นภสันนัท ์ พรรณนิภา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
3. นางสาวสมพร  อ าไพสทุธพิงษ ์ ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 
4. นางสาวรตันา  พรรณนิภา ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) 
5. นายอ าพน  อน้เอีย่ม ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
6. นายปฏญิญาสกั ตนัตชิุต ิ ผูช้่วยผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ี
7. นางสาวกาญจนี   กุลสรุกจิ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

 

2.4 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทัฯ  

อา้งองิรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2565 เพื่อประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2565 

ล าดบัท่ี ช่ือ จ านวนหุ้น สดัส่วนรอ้ยละ 
1. บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 1/ 306,892,800 51.15 
2. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา 22,390,000 3.73 
3. บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 19,500,000 3.25 
4. บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 19,059,300 3.18 
5. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 18,596,400 3.10 
6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 17,954,813 2.99 
7. STATE STREET EUROPE LIMITED  17,712,255 2.95 
8. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,910,900 2.49 
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  10,034,200 1.67 
10. เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  7,422,200 1.24 

หมายเหตุ : 1/ บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มทีุนจดทะเบยีน 
135,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,350,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้นบริษทั อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 
1 นายอญัชลนิ พรรณนิภา 899,850  66.6556 
2 นางนภสันนัท ์พรรณนิภา              449,850  33.3222 
3 นายศรศกัดิ ์ ถานบุร ี              100  0.0074 
4 นางสาวสุลลติา  ถานบุร ี 100 0.0074 
5 นางสาวรตันา  พรรณนิภา 100 0.0074 

รวมทัง้หมด 1,350,000  100.0000 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ล าดบัที ่1, 2 และ  5 ตามตารางขา้งตน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญั
ของ TQR โดยนายอญัชลนิ พรรณนิภา นางนภสันันท์ พรรณนิภา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมคดิเป็นสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 57.98 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้ 
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2.5 รายการระหว่างกนัในปี 2563 -2564 (รวมทัง้ ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตามบญัชี 2 ข้อ 8 ของประกาศรายการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไป) 

 การเช่าอาคารส านักงาน 

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท อเีทอนอล 

โกรท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากัด  
(“อเีทอนอล โกรท”) 

TQM Broker เชา่อาคาร

ส านกังานใหญแ่ละ

ส านกังานสาขา จากอเีท
อนอล โกรท 

(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิาร 

- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 

- สว่นลดคา่เชา่คา้งรับ 
(2) เงนิประกนัการเชา่อาคาร 

- เงนิประกนัความเสยีหายจาก
การเชา่อาคาร 

(3) คา่สาธารณูปโภค 
- คา่สาธารณูปโภค  

- คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 

 

 

 
 

 
63.41 

- 

5.63 
 

17.90 
 

 
16.32 

1.29 

 

 

 
 

 
71.68 

- 

- 
 

17.37 
 

 
18.25 

1.17 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น

ส านักงานใหญแ่ละ

ส านักงานสาขา ในอตัราคา่
เชา่ทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้

กบัราคาประเมนิโดยผู ้
ประเมนิอสิระ เป็นรายการ

สนับสนุนธรุกจิปกต ิทีม่ี

ความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

บรษัิท อเีทอนอล 
โกรท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากัด  
(“อเีทอนอล โกรท”) 

TQM Life เชา่อาคาร
ส านกังานใหญจ่ากอเีทอ 

นอล โกรท 
(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 

- คา่เชา่และคา่บรกิาร 

- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 
- สว่นลดคา่เชา่คา้งรับ 

(2) เงนิประกนัการเชา่อาคาร 
- เงนิประกนัความเสยีหายจาก

การเชา่อาคาร 
(3) คา่สาธารณูปโภค 

- คา่สาธารณูปโภค  

- คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 

 
 

 
 

1.84 

- 
0.18 

 
0.58 

 
                       

0.53 

0.04 

 
 

 
 

2.31 

- 
- 

 
0.56 

 
                       

0.60 

0.04 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น
ส านักงานของบรษัิท ใน

อตัราคา่เชา่ทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคา

ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 

เป็นรายการสนับสนุนธรุกจิ
ปกต ิทีม่คีวามจ าเป็นและ

สมเหตสุมผล 

บรษัิท อเีทอนอล 

โกรท คอรป์อเรชัน่ 
จ ากัด  

(“อเีทอนอล โกรท”) 

Casmatt เชา่อาคาร

ส านกังานใหญจ่าก 
อเีทอนอล โกรท 

(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 

- คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 

- สว่นลดคา่เชา่คา้งรับ 
(2) เงนิประกนัการเชา่อาคาร 

- เงนิประกนัความเสยีหายจาก
การเชา่อาคาร 

(3) คา่สาธารณูปโภค 

- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 

 

 
 

 

1.87 
- 

0.18 
 

0.58 
 

 

0.49 
0.04 

 

 
 

 

2.34 
- 

- 
 

0.57 
 

 

0.55 
0.04 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น

ส านักงานของบรษัิท ใน
อตัราคา่เชา่ทีส่ามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัราคา

ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 
เป็นรายการสนับสนุนธรุกจิ

ปกต ิทีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

บรษัิท ดาราเดลี ่จ ากดั  
(“ดาราเดลี”่) 

TJN เชา่อาคารส านกังาน
ใหญจ่ากดาราเดลี ่

(1) คา่เชา่และคา่บรกิาร 

- คา่เชา่และคา่บรกิาร 
- คา่เชา่และคา่บรกิารคา้งจ่าย 

(2) เงนิประกนัการเชา่อาคาร 

 
 

 

0.3 
0.03 

 

 
 

 

0.1 
0.03 

 

การเชา่อาคารเพือ่ใชเ้ป็น
ส านักงานของบรษัิท ใน

อตัราคา่เชา่ทีส่ามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัราคา
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 

เป็นรายการสนับสนุนธรุกจิ
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บคุคลทีอ่าจม ี
ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- เงนิประกนัความเสยีหายจาก
การเชา่อาคาร 

(3) คา่สาธารณูปโภค 

- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 

- 
 

 

0.12 
0.01 

- 
 

 

0.04 
0.01 

ปกต ิทีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล 

 

 การจ่ายค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท ดาราเดลี ่จ ากดั  
(“ดาราเดลี”่) 

1) บรษิทัฯ และ TQM 
Broker จา่ยคา่โฆษณา

ใหแ้กด่าราเดลี ่
บรษัิทฯ 

- คา่โฆษณา 

- คา่โฆษณาคา้งจา่ย 
TQM Broker 

- คา่โฆษณา 
- คา่โฆษณาคา้งจา่ย 

 

 
 

 
 

- 

- 
 

0.30                     
- 

 
 

 
 

- 

- 
 

11.68                     
- 

การซือ้สือ่โฆษณา
ประชาสมัพันธแ์ละการผลติ

สือ่เป็นรายการสง่เสรมิการ
ขายทีม่รีาคาใกลเ้คยีงกบั

ราคาตลาดหรอืมอีตัราก าไร

สว่นตา่งทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาด

ทัว่ไป และมเีงือ่นไขการคา้
ทัว่ไป เป็นรายการสนับสนุน

ธรุกจิปกตทิีเ่ป็นประโยชนต์อ่

บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล  

 2) TQM Broker จา่ยคา่
กจิกรรมสง่เสรมิการขาย

ภายในประเทศใหแ้ก ่ดารา
เดลี ่

TQM Broker 

- คา่กจิกรรมสง่เสรมิการขาย
ภายในประเทศ 

- คา่กจิกรรมสง่เสรมิการขาย
ภายในประเทศคา้งจา่ย 

 

 
 

 
 

 

0.51 
 

- 
 

 

 
 

 
 

 

3.93 
 

- 
 

 

การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ
ขายเป็นรายการทีย่ังคงมี

ตอ่เนือ่งในอนาคต  ซึง่การ
จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

เป็นรายการสนับสนุนธรุกจิ

ปกตทิีม่คีวามจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล โดยมรีาคา

และเงือ่นไขทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

หรอืมอีตัราก าไรสว่นตา่งที่

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั
อตัราตลาดทัว่ไป  

บรษัิท ดาราเดลีท่วัร ์
จ ากัด  

(“ดาราเดลีท่ัวร”์) 

บรษิทัฯ และ TQM Broker 
จา่ยคา่จดักจิกรรมสง่เสรมิ

การขายและคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางในประเทศ/

ตา่งประเทศ ใหแ้กด่าราเดลี่

ทวัร ์
บรษัิทฯ 

- คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใน
ประเทศ/ตา่งประเทศ 

- คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใน

ประเทศ/ตา่งประเทศคา้งจา่ย 
TQM Broker 

- คา่จัดกจิกรรมสง่เสรมิการ 
ขายและคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางในประเทศ/

ตา่งประเทศ 
- คา่จัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

และคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใน
ประเทศ/ตา่งประเทศคา้งจา่ย 

 
 

 
 

 

 
 

- 
 

0.28 

 
 

- 
 

 

 
- 

 
 

 
 

 

 
 

0.23 
 

0.23 

 
 

2.86 
 

 

 
0.44 

การจัดกจิกรรมสง่เสรมิการ
ขายเป็นรายการสนับสนุน

ธรุกจิปกตทิีม่คีวามจ าเป็น
และสมเหตสุมผล โดยมี

ราคาและเงือ่นไขทีส่ามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 
หรอืมอีตัราก าไรสว่นตา่งที่

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั
อตัราตลาดทัว่ไป 
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 รายการตรวจสอบอบุติัเหตรุถยนต ์

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท บรลิเลีย่นท ์เซอร์
เวย ์จ ากดั  

(“บรลิเลีย่นท ์เซอร์
เวย”์) 

TQM Broker จา่ยคา่
ตรวจสอบอุบตัเิหตใุหแ้ก ่

บรลิเลีย่นท ์เซอรเ์วย ์
- คา่ตรวจสอบอบุตัเิหตุ 

- คา่ตรวจสอบอบุตัเิหตคุา้งจา่ย 

 
 

 
0.09 

0.01 
 

 
 

 
0.21 

0.01 
 

การตรวจสอบอบุัตเิหตใุหก้บั
ลกูคา้เป็นรายการสนับสนุน

ธรุกจิปกตทิีม่คีวามจ าเป็น
และสมเหตสุมผล โดยมี

ราคาและเงือ่นไขทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด  

 

 การจ่ายค่าบริการดแูล TQM MOBILE APPLICATION 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท ทคีวิด ีจ ากดั  

(“ทคีวิด”ี) 

TQM Broker จา่ยคา่บรกิาร

ดแูล TQM MOBILE 
APPLICATION และ

ออกแบบพฒันาระบบขอ้มูล
ใหแ้ก ่ทคีวิด ี

- คา่บรกิาร 
- คา่บรกิารจา่ยลว่งหนา้ 

 

 
 

 
 

6.84 
- 

 

 
 

 
 

6.87 
- 

การใหบ้รกิารดแูลTQM 

MOBILE APPLICATION
และออกแบบพัฒนาระบบ

ขอ้มลูเป็นรายการสนับสนุน
ธรุกจิปกตทิีไ่ม่ท าใหก้ลุม่

บรษัิทฯเสยีผลประโยชน ์
โดยมรีาคาและเงือ่นไข

เป็นไปตามทีร่ะบใุนสญัญา 

 

 การให้บริการดแูลและรกัษาอปุกรณ์ระบบคอมพิวเตอร ์

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท บรลิเลีย่นท ์เซอร์
เวย ์จ ากดั  

(“บรลิเลีย่นท ์เซอร์
เวย”์) 

Casmatt ใหบ้รกิารดูแลและ
รกัษาอุปกรณร์ะบบ

คอมพวิเตอรใ์หก้บับรลิ
เลีย่นท ์เซอรเ์วย ์

- รายไดค้า่บรกิาร 
- รายไดค้า่บรกิารคา้งรับ 

 
 

 
 

0.14 

- 

 
 

 
 

0.14 

- 

การใหบ้รกิารดแูลและรักษา
อปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์

เป็นรายการสนับสนุนธรุกจิ
ปกตทิีไ่มท่ าใหก้ลุม่บรษัิทฯ

เสยีผลประโยชน ์โดยมรีาคา

และเงือ่นไขเป็นไปตามที่
ระบใุนสญัญา 

 

 ค่าฝึกอบรมบุคลากรของบริษทัฯ 

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ TQM Broker จา่ยคา่
ฝึกอบรมแกม่หาวทิยาลยัศรี

ปทมุ 

- คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 

- คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมคา้ง
จา่ย 

- CSRและบรจิาค 

 
 

 
0.23 

- 

 
0.12 

 
 

 
0.06 

- 

 
- 

คา่ฝึกอบรมบคุลากรเป็น
รายการทีม่คีวาม

สมเหตสุมผล โดยมรีาคา
และเงือ่นไขการคา้ทั่วไป 
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 ค่าบริการท่ีปรกึษาทางกฎหมาย 

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท วนัลอว ์ออฟฟิศ 
จ ากัด 

(“วนัลอว”์) 

บรษิทัฯ และ TQM Broker 

จา่ยคา่บรกิารและคา่ที่
ปรกึษาทางกฎหมายใหก้บั

วนัลอว ์
บรษัิทฯ 

- คา่ใชจ้่ายคา่บรกิารอืน่ 

TQM Broker 

- คา่ใชจ้่ายทีป่รกึษากฎหมาย 

- คา่ใชจ้่ายคา่บรกิารอืน่ 

- คา่บรกิารอืน่คา้งจ่าย 

 
 

 

 
 

0.13 
 

0.96 
0.06 

0.09 

 
 

 

 
 

- 
 

- 
- 

- 

การใหบ้รกิารทางดา้น
กฏหมายเป็นรายการ

สนับสนุนธรุกจิปกตทิีไ่ม่ท า
ใหก้ลุม่บรษัิทฯเสยี

ผลประโยชน ์โดยมรีาคา
และเงือ่นไขเป็นไปตามที่

ระบใุนสญัญา และทีม่คีวาม

จ าเป็นและสมเหตสุมผล 
โดยมรีาคาและเงือ่นไขที่

สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั
ราคาตลาด 

 

 รายการซ้ือสินค้า 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท บวิตี ้ทเวน้ตีโ้ฟร ์
จ ากัด 

(“บวิตี ้ทเวน้ตีโ้ฟร”์) 

TQM Broker ซือ้สนิคา้จาก
บวิตี ้ทเวน้ตีโ้ฟร ์

- คา่ของขวญัและของรางวลั 

- เจา้หนีอ้ืน่ 

 
 

- 

- 

 
 

0.29 

- 

รายการซือ้สนิคา้ดงักลา่ว
เป็นรายการคา้ทีม่คีวาม

สมเหตสุมผล โดยมรีาคา

และเงือ่นไขการคา้ทั่วไป  

 

 รายการซ้ือทรพัยสิ์น 

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท ทคีวิด ีจ ากดั (“ที

ควิด”ี) 
  

TQM Life จา่ยคา่ออกแบบ

จดัท าเว็บไซดแ์ละระบบ
จดัการนายหนา้ประกนัชวีติ

ใหแ้ก ่ทคีวิด ี

- คา่ออกแบบและจัดท าเว็บ
ไซด(์เฟสที ่1 เสร็จ

เรยีบรอ้ย)อยูร่ะหวา่งท าใน

เฟสที ่2 

- เจา้หนีอ้ืน่ 

TQM Broker จา่ยคา่

ออกแบบและจดัท า
แอปพลเิคช ัน่ส าหรบั

ใหบ้รกิารและเสนอขาย

สนิคา้ประกนัภยัใหแ้ก ่ทคีวิ
ด ี

- คา่ออกแบบและจัดท า
แอปพลเิคชัน่ระหวา่งท า 

- เจา้หนีอ้ืน่ 

 

 
 

 

- 
 

 
 

- 
 

 

 
 

 
 

0.50 

 
- 

 

 
 

 

6.0 
 

 
 

- 
 

 

 
 

 
 

1.25 

 
- 

รายการคา่ออกแบบจัดท า

เว็บไซดด์งักลา่วเป็น
รายการสนับสนุนธรุกจิปกติ

ทีไ่ม่ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯเสยี

ผลประโยชน ์โดยมรีาคา
และเงือ่นไขเป็นไปตามที่

ระบใุนสญัญา 
รายการคา่ออกแบบจัดท า

แอปพลเิคชัน่ดงักลา่วเป็น
รายการสนับสนุนธรุกจิปกติ

ทีไ่ม่ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯเสยี

ผลประโยชน ์โดยมรีาคา
และเงือ่นไขเป็นไปตามที่

ระบใุนสญัญา 
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บคุคลทีอ่าจม ี
ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2563 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ TQM Broker ซือ้เครือ่งอบ
โอโซนจากมหาวทิยาลยัศรี

ปทมุ 

- เครือ่งอบโอโซน 

 

 
 

 

0.01 

 
 

 

- 

รายการซือ้สนิคา้ดงักลา่ว
เป็นรายการคา้ทีม่คีวาม

สมเหตสุมผล โดยมรีาคา

และเงือ่นไขการคา้ทั่วไป  

 

 รายการขายทรัพยส์ิน 

บคุคลทีอ่าจม ี

ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2564 

(หน่วย: ลา้น
บาท) 

รอบปีสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2563 

(หน่วย: ลา้น
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษัิท อเีทอนอล 

โกรท คอรป์อเรชัน่ 
จ ากัด  

(“อเีทอนอล โกรท”) 
 

TQM Broker ขายทรพัยส์นิ

(รถยนต)์ใหอ้เีทอนอลโกรท 

- คา่รถยนต ์

- ลกูหนีอ้ืน่ 

 

 
- 

- 

 

 
0.93 

- 

รายการขายทรัพยส์นิ

ดงักลา่วเป็นรายการคา้ทีม่ี
ความสมเหตสุมผล โดยมี

ราคาและเงือ่นไขการคา้
ทัว่ไป  

 

 เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บคุคลทีอ่าจม ี
ความขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2564 

(หน่วย: ลา้น
บาท) 

รอบปีสิน้สดุ 
31 ธันวาคม 

2563 

(หน่วย: ลา้น
บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท ทคีวิด ีจ ากดั (“ที
ควิด”ี) 

TQM Broker ใหเ้งนิกูย้มื
แกท่คีวิด ี

- เงนิใหกู้ย้มื 

- ดอกเบีย้รับ 

- ดอกเบีย้คา้งรับ 

 
 

3.20 

0.17 
- 

 
 

9.60 

0.33 
- 

เงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วคดิอัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี 

เป็นอตัราทีส่มเหตสุมผล 

โดยเป็นอัตราทีส่งูกวา่อตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากประจ าที่

บรษัิทพงึไดรั้บ 
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2.6 สรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 

สรุปงบการเงินของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พรอ้มทัง้ค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัจจยัความเสีย่งที่อาจมีผลกบักระทบตอ่ก าไรของบรษัิท มีดงันี ้

2.6.1 ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563   2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์
    

  
สินทรัพยห์มุนเวียน 

    
  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินใหส้นิเช่ือสว่นบคุคล 

959.4 
-  

22.5 
- 

1,110.4 
- 

30.8 
- 

804.0 
118.3 

18.1 
2.7 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 924.5 21.7 - - - - 
รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอ้ื่น 672.5  15.8 425.0  11.8 514.0 11.6 
สว่นของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

 
6.4 

 
0.2 

 
6.4 

 
0.2 

 
3.2 

 
0.1 

สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 874.2  20.5 538.6 14.9 449.5 11.3 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 51.9 1.2 49.6 1.4 49.5 1.1 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,488.9 81.9 2,130.0 59.1 1,988.6 44.8 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - - - -  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 2.9 0.1 2.1 0.1 4.3 0.1 
สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น 607.5 14.3 736.2 20.4 1,095.8 24.7 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

 
9.6 

 
0.2 

 
3.1 

 
0.1 

 
- 

 
- 

อาคารและอปุกรณ ์ 79.6  1.9 93.7  2.6 79.1 1.8 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - 582.0 16.1 483.7 10.9 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน  14.8  0.4 22.4  0.6 755.7 17.0 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.2  0.5 32.6  0.9 27.2 0.6 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 31.5 0.7 5 0.1 1.9 0.0 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 768.1 18.1 1,477.1 49.9 2,447.8 55.2 
รวมสินทรัพย ์ 4,257.0 100.0 3,607.1 100.0 4,436.4 100.0 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

    
  

หนี้สนิหมุนเวียน 
    

  
เจา้หนีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเจา้หนีอ้ื่น 1,303.0 30.6 306.0 8.5 422.6 9.5 
คา่เบีย้ประกนัภยัรบัลว่งหนา้ 443.1 10.4 86.5 2.4 81.2 1.8 



 

 
20 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563   2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

- - 98.4 2.7 99.1 2.2 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 30.5   0.7  78.1   2.2  83.2 1.9 
ประมาณการหนีส้นิระยะสัน้ 10.6  0.3 10.8  0.3 14.6 0.3 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 28.1 0.7 30.8 0.9 28.2 0.6 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,815.6  42.7 610.6  16.9 729.0 16.4 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน 

  
    

หนีส้นิตามสญัญาเชา่–สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- 
- 

- 
- 

494.3 
- 

13.7 
- 

400.7 
181.0 

9.0 
4.1 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 91.0 2.1 102.5 2.8 115.1 2.6 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.1 0.0 - - -  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 91.1 2.1 596.8 16.5 696.8 15.7 
รวมหนีส้ิน 1,906.7 44.8 1,207.4 33.5 1,425.8 32.1 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรอืนหุน้       

ทนุจดทะเบียน  300.0  7.1 300.0  8.3 300.0 6.8 

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระแลว้ 300.0 7.1 300.0 8.3 300.0 6.8 

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 1,606.8 37.7 1,606.8 44.5 1,606.8 36.2 

สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนั 
ก าไรสะสม 

67.9 1.6 67.9 1.9 67.9 1.5 

จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 30.0 0.7 30.0 0.8 30.0 0.7 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 

351.8 
(6.2) 

8.3 
(0.2) 

423.2 
(28.3) 

11.7 
(0.8) 

529.2 
142.5 

11.9 
3.2 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 2,350.3 55.2 2,399.6 66.5 2,676.4 60.3 

สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย 

0.0 0.0 0.0 0.0 334.2 7.5 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 2,350.3 55.2 2,399.6 66.5 3,010.6 67.9 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 4,257.0 100.0 3607.1 100.0 4,436.4 100.0 
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2.6.2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายไดค้า่บรกิาร 2,711.5 98.9 3,082.5 99.4 3,273.6 96.3 

รายไดค้า่นายหนา้ 1,642.2 59.9  1,848.9 59.6  2,036.5 59.9 
รายไดค้า่บรกิารอื่น 1,069.3  39.0  1,233.6  39.8  1,237.1 36.4 
รายไดอ้ื่น               
   เงินปันผลรบั 4.5    0.2 7.0    0.2 10.2 0.3 
   ก าไรจากการซือ้ในราคาที่ต  ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรม -  -    -  -    63.0 1.9 
   อื่นๆ 23.9  0.9  11.0 0.4  52.5 1.5 
รวมรายได้ 2,739.9  100.0  3,100.5  100.0  3,399.3 100.0 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการใหบ้รกิาร (1,457.7) (53.2) (1,517.4) (48.9) (1,544.6) (45.4) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (701.9) (25.6) (747.4) (24.1) (780.1) (22.9) 
รวมค่าใช้จ่าย (2,159.6) (78.8) (2,264.8) (73.0) (2,324.7) (68.4) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 580.3 21.2 835.7 27.0 1,074.6 31.6 
รายไดท้างการเงิน 43.9  1.6  35.6  1.1 26.9 0.8 

ตน้ทนุทางการเงิน - - (2.1) (0.1) (1.7) (0.1) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (0.6) (0) - - (1.6) (0) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 623.6 22.4 869.2 28.0 1,098.2 32.3 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (116.4) (4.2) (167.2) (5.4) (206.4) (6.1) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 507.2 18.5 702.0 22.6 891.8 26.3 
ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานปรับปรุงมูลค่าทีต่ราไว้* 
สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ (ปรบัปรุง)* (บาทตอ่
หุน้) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั (ปรบัปรุง)* (ลา้น
หุน้) 

 
 

1.69 
 

300 

 
 

 
 

1.17 
 

 600 

  
 

1.48 
 

600 

 

หมายเหตุ: * ปรบัปรุงใหมม่ลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ของบรษัิทฯ จาก 1.0 บาท เป็น 0.5  บาท โดยเป็นไปตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
 เม่ือวนัที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึง่ไดมี้มติเปลี่ยนแปลงมลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ของบรษัิทฯ จาก 1.0 บาท เป็น 0.5 บาท 
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2.6.3 ค าอธิบายการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 – 2564 

 รายได ้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ตามประเภทธุรกิจ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่  
31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  

กลุ่มธุรกจิ 
 

ด าเนิน 
การโดย 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 2563 2564 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
1) รายไดจ้ากการเป็น

นายหน้าประกนัวนิาศภยั 
TQM Broker, 

TJN, 
2,634.2 94.6 2,998.7 95.6 3,142.9 91.7 

 รายไดค้่านายหน้า True Extra 1,570.9 56.4 1,774.7 56.6 1,920.2 56.0 
 รายไดค้่าบรกิารอื่น/1  1,063.3 38.2 1,224.0 39.0 1,222.7 35.7 

2) รายไดจ้ากการเป็น
นายหน้าประกนัชวีติ 

TQM Life, 
77.3 2.8 83.8 2.7 130.6 3.8 

 รายไดค้่านายหน้า True Life 71.4 2.6 74.2 2.4 116.3 3.4 
 รายไดค้่าบรกิารอื่น  5.9 0.2 9.6 0.3 14.3 0.4 

รวมรายไดค้่าบรกิาร  2,711.5 97.4 3,082.5 98.3 3,273.5 95.5 
รายไดอ้ื่น/2  72.3 2.6 53.6 1.7 153.4 4.5 
รวม  2,783.8 100.0 3,136.1 100.0 3,427.0 100.0 
หมายเหตุ :  1/ รายไดค้่าบรกิารอื่นด าเนินการโดย TQM Broker, TJN และ Casmatt 

2/ รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั รายไดเ้งนิปันผล รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและใหค้ าปรกึษา เงนิชดเชย
ค่าเสยีหาย เป็นตน้ 

 
รายไดข้องกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าประกนั

ชวีติ รายไดจ้ากธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ และซอฟต์แวร ์และรายไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้รบั รายไดเ้งนิปันผล รายไดจ้าก
การใหบ้รกิารและใหค้ าปรกึษา เงนิชดเชยค่าเสยีหาย เป็นตน้ โดยรายไดจ้ากการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั และรายไดจ้าก
การเป็นนายหน้าประกนัชวีติ ประกอบดว้ยรายไดค้่านายหน้า (Commission) และรายไดค้่าบรกิารอื่น ซึง่เป็นรายไดท้ีบ่รษิทั
ไดร้บัจากบรษิทัประกนัภยัทีเ่ป็นคู่คา้ของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ รายได้ค่าบรกิารอื่นมทีัง้ทีเ่ป็นจ านวน และเป็นอตัราส่วนที่ก าหนด
จากเบีย้ประกนัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ สามารถขายต่อลูกคา้ได ้เช่น ค่าบรกิาร การด าเนินการจดัพมิพก์รมธรรม ์และจดัส่งกรมธรรม ์
ค่าด าเนินการติดต่อประสานงานให้กบัลูกค้าที่ประสบภยั หรอืค่าบรกิารจดัเกบ็ขอ้มูล เป็นต้น ทัง้นี้ รายไดค้่าบรกิารอื่นเป็น
บรกิารเสรมิทีม่ลีกัษณะงานทีน่อกเหนือจากสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชีช้่องหรอืชกัชวนใหเ้ขา้ท าสญัญาประกนัภยัทีบ่รษิทัได้
ให้บรกิารกบัลูกค้าและคู่ค้าที่เป็นบรษิทัประกนัภยัจรงิ ซึ่งขึน้อยู่กบัขอบเขตการใหบ้รกิาร ความสมัพนัธอ์นัด ีและการเจรจา
ต่อรอง ซึง่รายไดค้่าบรกิารดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานราชการ โดยรายไดค้่าบรกิารอื่นทีเ่ป็นจ านวนจะมี
ความไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัการเจรจาต่อรองกบับรษิทัประกนัภยั 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมเท่ากบั 2 ,783.8 ลา้นบาท 3,136.1  
ลา้นบาท และ 3,427.0 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นรายไดเ้พิม่ขึน้ 352.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 12.7 ในปี 
2563 และคดิเป็นรายไดเ้พิม่ขึน้ 291.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเตบิโตร้อยละ 9.3 ในปี 2564 โดยรายไดก้ว่ารอ้ยละ 91.7 
ของกลุ่มบรษิทัเป็นรายไดจ้ากการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั 
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ธรุกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั 

กลุ่มบรษิทัด าเนินการขายประกนัวนิาศภยั  โดยรายไดห้ลกัจากธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัมาจากค่านายหน้า ซึง่
คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 56.0 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดค้่าบรกิารอื่น มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35.7 ของรายไดร้วม 
โดย TQM Broker TJN และ True Extra จะไดร้บัค่านายหน้าประกนัวนิาศภยั จากการเป็นนายหน้าจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั
ในอตัราทีต่กลงร่วมกนัระหว่าง TQM Broker TJN และ True Extra กบั บรษิทัประกนัวนิาศภยั โดยส าหรบักลุ่มประกนัรถยนต ์
(Motor) มอีตัราไม่เกนิรอ้ยละ 12.0 ของเบีย้ประกนัภยั ส าหรบักลุ่มประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั พ.ร.บ. และอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
18.0 ของเบี้ยประกนัภยัส าหรบักลุ่มประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวเป็นไปตามอตัราสูงสุดตามประกาศ
ส านักงาน คปภ. โดยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจินายหน้าประกนั
วนิาศภยัเท่ากบั 2,634.2 ลา้นบาท 2,998.7 ลา้นบาท และ 3,142.8 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 94.6 รอ้ยละ 95.6 และรอ้ย
ละ 91.7 ของรายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัตามล าดบั โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของทัง้รายไดค้่านายหน้า และรายไดค้่าบรกิารอื่น ซึง่มี
การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของมูลค่าเบีย้สุทธจิากการขายประกนัวนิาศภยัใหลู้กค้า โดยสาเหตุหลกัมา
จากจ านวนกรมธรรมท์ีข่ายไดเ้พิม่ขึน้  

ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทมรีายได้จากธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัเพิม่ขึ้นจาก 2,998.7 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 
3,142.9 ลา้นบาทในปี 2564 คดิเป็นอตัราเตบิโตรอ้ยละ 4.8 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของทัง้รายไดค้่านายหน้า และรายไดค้่าบรกิาร
อื่น โดยหากพจิารณารายไดจ้ากการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัตามรปูแบบของประกนัจะพบว่า รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มา
จากค่านายหน้า และค่าบรกิารอื่นจากการขายกรมธรรมก์ลุ่มประกนัภยัรถยนต ์(Motor) ภาคสมคัรใจเป็นหลกั  

ธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิต  

กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจินายหน้าประกนัชวีติผ่าน TQM Life ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจินายหน้าประกนัชวีติ 
ซึง่สามารถด าเนินการขายประกนัชวีติประเภทต่าง ๆ ไดท้ัง้นี้ TQM Life จ าหน่ายประกนัชวีติทัง้สิน้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) 
ประกนัชวีติประเภทรายบุคคล และ (2) ประกนัชวีติประเภทกลุ่ม โดย TQM Life จะไดร้บัอตัราค่านายหน้าในอตัราทีต่กลง
ร่วมกนัระหว่าง TQM Life และบรษิทัประกนัชวีติ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของเบีย้ประกนัชวีติในปีแรกซึง่เป็นอตัราทีส่งูสุด 
ทัง้นี้ อตัราค่านายหน้าประกนัชวีติจะลดลงตามจ านวนปีทีเ่พิม่ขึน้ โดยอตัราค่านายหน้าประกนัชวีติดงักล่าวเป็นไปตามประกาศ 
คปภ.ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจินายหน้าประกนัชวีติเท่ากบั 77.3 
ลา้นบาท 83.3 ลา้นบาท และ 130.6 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.8 รอ้ยละ 2.7 และรอ้ยละ 3.8 ของรายไดร้วมของกลุ่ม
บรษิทัตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2564 รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าประกนัชวีติเพิม่ขึน้จาก 83.8 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 130.6 ลา้นบาท
ในปี 2564 คดิเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.9 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของทัง้รายได้ค่านายหน้าและค่าบรกิารอื่นโดยรายได้ค่า
นายหน้าเพิม่ขึน้จาก 74.2 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 116.3 ลา้นบาท ในปี 2564 คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 56.7 และรายได้
ค่าบรกิารอื่นเพิม่ขึน้จาก 9.6 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 14.3 ลา้นบาท ในปี 2564 คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 49.0 เนื่องจาก
การขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติประเภทรายบุคคล และกรมธรรมป์ระกนัชวีติประเภทกลุ่ม ทีเ่พิม่ขึน้เป็นหลกั   ในปี 2564 บรษิทั
ฯไดค้วบรวมธุรกจิกบั True Life และ True Extra ซึง่เป็นนายหน้าประกนัชวีติกลุ่มรายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่ลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะเป็นภาครฐั รฐัวสิาหกจิ และสถาบนั บรษิทัเอกชน ฐานลูกคา้รายย่อยรวมกว่า 500,000 ราย ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการ
เตบิโตของรายไดป้ระกนัชวีติทีเ่พิม่สงูขึน้  
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 รายได้อ่ืน 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2562  2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นซึง่โดยหลกัประกอบดว้ย รายไดเ้งนิ
ปันผล รายไดจ้ากการให้บรกิารและใหค้ าปรกึษา เงนิชดเชยค่าเสยีหาย เป็นต้น เท่ากบั 72.3 ลา้นบาท 53.6 ลา้นบาทและ 
153.4 ลา้นบาท ตามล าดบั และในปี 2564 รายไดอ้ื่นของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ จากการซือ้กจิการบรษิทั True Life และ True 
Extra ซึง่เป็นก าไรจากการต่อรองราคาซือ้กจิการ 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่านายหน้าและค่า
แรงจูงใจ ค่าส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจดัส่งกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และต้นทุน
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บรกิาร
เท่ากบั 1,457.7 ลา้นบาท 1,517.4 ลา้นบาทและ 1,544.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 รอ้ยละ 49.2 และรอ้ยละ 47.2 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษัทโดยหลกัเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายประกอบด้วย
เงนิเดอืน เงนิโบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เช่น เงนิสมทบประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงาน 
รวมถงึค่าสวสัดกิารพนกังานอื่น ๆ เป็นตน้ โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.1 รอ้ยละ 41.5 รอ้ยละ 43.5 ของต้นทุนและค่าใชจ้่าย
การใหบ้รกิารส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  ส่วนต้นทุนหลกัรองลงมาได้แก่ ค่านายหน้าและค่า
แรงจูงใจ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.7  รอ้ยละ 24.2 และรอ้ยละ 25.0 ของต้นทุนและค่าใชจ้่ายการใหบ้รกิาร ตามล าดบั 
ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายและโฆษณาในปี 2564 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.2 ของต้นทุนและค่าใชจ้่ายการใหบ้รกิาร ซึ่งกลุ่ม
บรษิทัไดม้กีารท าการตลาดเพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตวับรษิทัมากขึน้ เช่น การท าโฆษณา online ผ่านทาง Face book  Line และ
การจดักจิกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ รวมถงึการท ารายการส่งเสรมิการขายเพื่อกระตุ้น
การตดัสนิใจของลกูคา้มากขึน้ 

 ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  ก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 1,253.8 ลา้นบาทใน
ปี 2562 เป็น 1,565.1 ลา้นบาทในปี 2563 และเพิม่เป็น 1,729.0 ลา้นบาทในปี 2564 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
รอ้ยละ 46.2 รอ้ยละ 50.8 และรอ้ยละ 52.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ตามล าดบั โดยกลุ่มบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้
ในปี 2564 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย ในช่องทาง online รวมทัง้การออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ ใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้  และการรวมธุรกจิเพื่อเพิม่โอกาสและช่องทางธุรกจิเพิม่ขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานในหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ค่า
เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เช่น เงนิสมทบประกนัสงัคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชพีของ
พนกังาน รวมถงึค่าสวสัดกิารพนกังานอื่น ๆ เป็นตน้ โดยกลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จาก 701.9 ลา้นบาทในปี 
2562 เป็น 747.4 ลา้นบาทในปี 2563 และเพิม่ขึน้เป็น 781.0 ลา้นบาทในปี 2564 ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25.2 รอ้ยละ 23.8 
และรอ้ยละ 22.8 ของรายไดร้วม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 ตามล าดบั ส าหรบัค่าใชจ้่ายบรหิารที่
เพิม่ขึน้ในปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ฉบบัที ่9 และ 16 ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2563 
จนถงึงวดปัจจุบนั 
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 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามผล
ก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 116.4 ลา้นบาท 167.2 ลา้นบาท และ 206.4 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราภาษี
เงนิไดต่้อก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้เท่ากบัรอ้ยละ 18.7 รอ้ยละ 19.2 และรอ้ยละ 18.8 ตามล าดบั 

 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

จากการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของรายไดค้่านายหน้า และรายไดค้่าบรกิารอื่น จากการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทั ซึง่เป็น
ผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและการให้บริการที่เป็นเลิศ ประกอบกบัการมี
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ศูนย์บริการและสาขาที่ครอบคลุมทัว่ประเทศ รวมถึงการบริหารต้นทุนและท าการตลาดอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนการบรหิารเชงิรุก ในการขยายธุรกจิ ส่งผลใหก้ าไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 507.2 
ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 702.0 ลา้นบาท ในปี 2563 และเป็น 891.8 ลา้นบาทในปี 2564 และมคีวามสามารถในการท าก าไรที่
แขง็แกร่งขึน้จากอตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 18.2 ในปี 2562 เป็น รอ้ยละ 22.4 ในปี 2563 และรอ้ยละ 26.0 ในปี 2564  ตามล าดบั 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝาก
ธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่น สนิทรพัยท์างการเงนิ
ไม่หมุนเวยีนอื่น อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  กลุ่มบรษิทัมี
สนิทรพัยร์วมเท่ากบั 4,257.0 ลา้นบาท 3,607.1 ลา้นบาท และ 4,436.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 สนิทรพัยร์วม
ลดลง 650.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 15.3 ในปี 2564 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 829.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
23.0 โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมอืทางการเงนิ และ กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ใหม่) ทีม่กีารปรบัใชใ้นปี 2564 และปรบัปรุง
งบการเงนิรวม ปี 2563 ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ โดยปรบัปรุงสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิน ามาหกักลบกนั และ
แสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อกจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายแลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิทีร่บัรู ้
และกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช าระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพรอ้มกนัเป็นผลใหเ้งนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการใช้ รายได้ค่าบรกิารค้างรบัและลูกหนี้อื่น ลดลงจากการการหกักลบ
ดงักล่าว ในส่วนของสนิทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงและเพิม่ขึ้นในส่วนของสนิทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 
เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนทีด่กีว่าและแน่นอนกว่า และสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ส าหรบัปี 2564 เกดิจากสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเพิม่ขึน้จาก
การรวมธุรกจิกบับรษิทั True Life และ True Extra ซึง่เป็นค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 959.4 ลา้นบาท 
1,110.4 ล้านบาท และ 804.0 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 22.5  ร้อยละ 30.8 และรอ้ยละ 18.1 ของ
สนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 โดยหลกัมาจากจดัประเภทรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่ดงักล่าวขา้งตน้  

 

 

https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=Frame%20work.pdf
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เงินให้สินเชือ่ส่วนบุคคล 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิใหส้นิเชื่อสว่นบุคคล รวมจ านวน 118.3 ลา้นบาท เกดิจากกลุ่ม
บรษิทั ไดด้ าเนินธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคล ในช่วงไตรมาสทีส่ีปี่ 2564 เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทั และการรุกเขา้สูธุ่รกจิใหม่เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบรษิทัใหม้ากขึน้ในอนาคต 

รายได้ค่าบริการค้างรบัและลูกหน้ีอืน่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  กลุ่มบรษิทัมรีายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่นรวมจ านวน 
672.5 ลา้นบาท 425.0 ลา้นบาท และ 514.0 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.8 รอ้ยละ 11.8 และรอ้ยละ 
11.6 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน่/เงินลงทุนระยะยาว 

กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น/เงนิลงทนุระยะยาว ซึง่ประกอบดว้ยพนัธบตัรรฐับาล หุน้กู ้
หุน้กูด้อ้ยสทิธแิละหุน้สามญั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นรวม
จ านวน 1,095.8 ลา้นบาท โดยพนัธบตัรรฐับาล หุน้กูแ้ละหุน้กูด้อ้ยสทิธมิอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.74 ถงึ 5.0 
ต่อปี และครบก าหนดภายในเดอืน มถุินายน  2572 ส าหรบัเงนิลงทุนในหุน้สามญัณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 
2564 มมีลูค่า 259.1 ลา้นบาทและ 541.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัไดใ้ชพ้นัธบตัร
รฐับาลจ านวน 50.0 ลา้นบาท เป็นการด ารงเงนิกองทุนในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัตามทีก่ าหนดใน
พระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระค ้าประกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 TQM Broker มเีงนิฝากออมทรพัยจ์ านวน 0.1 ลา้น ค ้าประกนัการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
สญัญาตวัแทนขายผลติภณัฑป์ระเภทบตัรเครดติ  

TQM Life และ True Life มเีงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั ซึง่เป็นการด ารงเงนิกองทุนตามประกาศ
ส านักงาน คปภ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็น
นายหน้าประกนัชวีติ พ.ศ.2554 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัย่อยทีเ่ป็นบรษิทันายหน้าประกนัชีวติของบรษิทั ต้องด ารงไวซ้ึง่
กองทุนตลอดเวลาทีไ่ดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัชวีติไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.25 ของรายไดจ้ากค่าบ าเหน็จสุทธิ
ส าหรบัรอบปีบญัชทีีผ่่านมาและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งลา้นบาท โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 TQM Life มเีงนิฝาก
ประจ าทีม่ภีาระค ้าประกนัจ านวน 1 ลา้นบาทและ True Life มเีงนิฝากประจ าทีม่ภีาระค ้าประกนัจ านวน 1.1 ลา้นบาท
เป็นการด ารงเงนิกองทุนในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนั 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 มเีงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัจ านวน 1 ลา้นบาท เป็นของ TJN  และจ านวน 
1.1 ล้านบาท จากTrue Extra รวมเป็นจ านวน 2.1 ล้านบาท โดยเป็นการด ารงเงนิกองทุนในการประกอบธุรกจิ
นายหน้าประกนัวนิาศภยัตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 
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อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมอีาคารและอุปกรณ์สุทธ ิจ านวน 79.6 ลา้นบาท 
93.7 ลา้นบาท และ 79.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.9  รอ้ยละ 2.6  และรอ้ยละ 1.8 ของสนิทรพัยร์วม 
ตามล าดบั  

กลุ่มบรษิัทมนีโยบายการค านวนค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนของสนิทรพัย์ โดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ซึง่มกีารคดิอายุของอาคารที ่5 และ 20 ปี ส่วนปรบัปรุงอาคารและอาคารเช่าที ่3, 5 และ 10 
ปี เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงานที ่5 ปี อุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอรท์ี ่3 และ 10 ปี และยานพาหนะ ที ่3 
และ 5 ปี 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

กลุ่มบรษิทัในฐานะผูเ้ช่า ไดท้ าสญัญาเช่าสนิทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั โดยมอีายุสญัญา
ระหว่าง 1 - 5 ปี โดยมสีทิธต่ิอสญัญาเช่าเมื่อสิน้สดุอายุสญัญา ส าหรบัค่าเช่าทีจ่่ายใหผู้ใ้หเ้ช่าจะปรบัปรุงอตัราค่าเช่า
ตามราคาตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จ านวน 582.0 ลา้นบาท 
และ 483.7 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 16.1  และรอ้ยละ 10.9 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ านวน 755.7 ล้านบาท เกดิจากระหว่างปี 
2564 กลุ่มบรษิทัไดม้าซึง่อ านาจควบคุมในกลุ่มบรษิทั True life และ True Extra จากการซือ้ธุรกจิโดยค่าความนิยมที่
เกดิขึน้จากผลต่างสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บั ณ วนัทีซ่ือ้กจิการ   

โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายทบทวนค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกจิดงักล่าวทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องในระหว่าง
ช่วงเวลาที่ว ัดมูลค่า ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบ
ขอ้เทจ็จรงิที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มอียู่ ณ วนัที่ซื้อธุรกิจ จะท าการปรบัปรุงส ารองดงักล่าว หรอืหากมีการ
ประมาณส ารองเพิม่เตมิที่สะท้อนเหตุการณ์แวดลอ้มทีม่อียู่ ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กรณีดงักล่าวการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบั
การซือ้ธุรกจิจะถูกปรบัปรุงใหม่ 

 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 หนี้สนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยั
และเจา้หนี้อื่น ค่าเบีย้ประกนัรบัล่วงหน้า และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยกลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 1,679.6 ลา้นบาท 306.0 
ล้านบาท และ 422.6 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าเบี้ย
ประกนัภยัและเจา้หนี้อื่นพรอ้มทัง้ค่าเบีย้ประกนัภยัรบัล่วงหน้าเน่ืองจากยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ และในปี 2564 เพิม่ขึน้จากส่วน
ของหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกจิ True Life และ True Extra โดย ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 มจี านวน 181.0 ลา้นบาท 
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เจ้าหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจ้าหน้ีอืน่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมเีจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัและเจา้หนี้อื่น จ านวน 
1,170.8 ลา้นบาท 494.3 ลา้นบาท และ 400.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 68.3 รอ้ยละ 8.5 และรอ้ยละ 
9.5 ของหนี้สนิรวม ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ และ กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ 
(ใหม่) ทีม่กีารปรบัใชใ้นปี 2564 จากสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ย
ยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมื่อกจิการมสีทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงนิที่
รบัรู้ และกจิการมคีวามตัง้ใจที่จะช าระด้วยยอดสุทธ ิหรอืตัง้ใจที่จะรบัสนิทรพัยแ์ละช าระหนี้สนิพร้อมกนัเป็นผลให ้
เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยั ในปี 2563 และปี 2564 ลดลงจากการการหกักลบดงักล่าว  

เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยั ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประกนัภยัทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัจากลกูคา้ทีซ่ือ้ประกนัเมื่อกรมธรรมม์ผีล
บงัคบัใช ้ โดยกลุ่มบรษิทัยงัไม่ไดน้ าส่งค่าเบีย้ประกนัดงักล่าวใหแ้ก่บรษิัทประกนั เนื่องจากยงัไม่ครบรอบการส่งค่า
เบีย้ประกนัใหก้บับรษิทัประกนั โดยกลุ่มบรษิทัจะน าส่งค่าเบีย้ประกนัภยัในแต่ละรอบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ
แต่ละเดอืน ซึง่เป็นไปตามเครดติเทอมทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนัซึง่อยู่ที ่15-30 วนั  

ตามที ่คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์เศรษฐกจิจากผลกระทบของการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) มมีตเิหน็ชอบมาตรการก าหนดเกณฑม์าตรฐานระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (Credit Term) ใน
ประเทศไทย 30 - 45 วนัตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกจินัน้   

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบจากการก าหนดเกณฑม์าตรฐานระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ 30 - 45 
วนัดงักล่าว เนื่องจากปัจจุบนัการจ่ายช าระค่าเบีย้ประกันยงัอยู่ในระยะเวลาทีบ่รษิทัตกลงกบับรษิทัประกนัวนิาศภยั
และบรษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่ง ซึง่ดูได้จากระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ของกลุ่มบรษิัท โดยปี 2562 2563 และ 2564 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่45.7 วนั 40.3 วนั และ 35.8 วนั ตามล าดบั 

ค่าเบ้ียประกนัรบัล่วงหน้า 

ค่าเบีย้ประกนัรบัล่วงหน้า ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประกนัภยัทีก่ลุ่มบรษิทัไดร้บัล่วงหน้าจากลูกคา้ทีซ่ือ้ประกนัในกรณี
ทีม่กีารช าระค่าเบีย้ใหก้ลุ่มบรษิทั ก่อนทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบัใชโ้ดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่ม
บรษิทัมคี่าเบีย้ประกนัรบัล่วงหน้า จ านวน 443.1 ลา้นบาท 86.5 ลา้นบาท และ 81.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 23.2 รอ้ยละ 2.4 และรอ้ยละ 1.8 ของหนี้สนิรวม ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทัจะน าค่าเบี้ยประกนัทีร่บัล่วงหน้า
ดงักล่าวฝากไวใ้นบญัชเีงนิฝากธนาคารทีก่ ากบัดแูลโดยส านกังาน คปภ. ซึง่เป็นเงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการใช ้
และจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อกรมธรรมม์ผีลบงัคบัใช้ โดยในปี 2563 และปี 2564 ยอดลดลงสาเหตุหลกัเกดิจากการจดั
ประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ และ 
กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ใหม่) ทีม่กีารปรบัใชใ้นปี 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 และปี 2564 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัหนี้สนิตามสญัญาเช่า จ านวน 494.3 ลา้นบาท
และ 400.7 ลา้นบาท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 2563 
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 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 2,350.3 ลา้นบาท 2,399.6 ลา้นบาท 
และ 3,010.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  เมื่อเปรยีบเทยีบสว่นของผูถ้อืหุน้จากปี 2562 - 2564 เพิม่ขึน้จากการก าไรสะสมทีย่งัไม่ได้
จดัสรรตามผลการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิห ้จ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดจ้่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2564 จ านวน 
1.45 บาทต่อหุ้น จ านวนทัง้สิน้ 435 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ มูลค่าหุ้นละ 1 บาทโดยมมีติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปีเพิม่เตมิ ตามทุนจดทะเบยีนใหม่ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้เมื่อเดอืนมกราคม 2565 ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ จ านวน 600 ลา้นหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 300 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบั
เงนิปันผลในวนัที ่11 มนีาคม 2565 และจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2565  

2.7 ประมาณทางการเงินของบริษทัฯ (ถ้ามี)  

-ไม่ม-ี 

3) บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรอืผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้น้ี ให้ระบุช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ถือ
หุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นายอญัชลนิ พรรณนิภา และ นางนภสันันท ์พรรณนิภา ซึง่เป็นผูข้ายหุน้สามญัของ TQR เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนักบับรษิัทฯ ตามประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนั เนื่องจากเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมทัง้เป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของบรษิทัฯ  

อา้งองิรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2565 เพื่อประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 ผูถ้ือหุน้ที่มสี่วนไดเ้สยีในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ประกอบดว้ย นายอญัชลนิ พรรณนิภา นางนภสันันท ์พรรณนิภา และบรษิทั 
อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (EG) ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของผูข้ายหุน้สามญัของ TQR โดยถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิ
เป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 57.96 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบัท่ี ช่ือ จ านวนหุ้น สดัส่วนรอ้ยละ 
1. บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  306,892,800 51.15 
2. นายอญัชลนิ พรรณนิภา 22,390,000 3.73 
3. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา 18,596,400 3.10 
 ผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 347,879,200 57.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท อีเทอนอล โกรท คอรป์อเรชั่นจ  ากดั นายอญัชลิน พรรณนิภา นางนภสันนัท ์พรรณนิภา 

51.15% 3.73% 3.10% 

25.87% 18.48% 

0.08% 

33.32% 66.66% 
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4) การประเมินราคาทรพัยสิ์นโดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณีท่ีเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีมีความส าคญั
ขัน้พืน้ฐานในรปูของมูลค่าของตวัสินทรพัยเ์ช่น อสงัหาริมทรพัย ์ 

-ไม่ม-ี 

5) แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ และช่ือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 
ราย ท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัฯ ไดน้ าสง่แบบหนังสอืมอบฉันทะทีใ่หผู้ถ้อืหุน้เลอืกออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยมนีายชนิภทัร วสิุทธแิพทย์  ซึง่
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 ราย เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ โดยเอกสาร
ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10  

6) คดีหรอืข้อเรียกรอ้งท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการ ตามบญัชี 2 ข้อ 7 ของประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่าย
ไป 

ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัในเครอืไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ทางกฎหมายอนัอาจทีจ่ะส่งผลกระทบบรษิทั
และบรษิทัในเครอื มากกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
และบรษิทัในเครอื อย่างมนียัส าคญั 

7) ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั 
รายละเอยีดปรากฎตามสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) และรายการทีเ่กีย่วโยง

กนัของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอ้ 13 ขอ้มูลส าคญัอื่น ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ลงทุนใน
บรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

8) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ เมื่อเปรียบเทียบกบัการตกลงเข้าท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ผู้ซึ่งไม่มสี่วนได้เสยีกบัรายการดงักล่าว ได้พจิารณาด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ในครัง้นี้แลว้ และมีความเหน็ว่า ธุรกรรมการ
ซือ้หุน้สามญัของ TQR จาก (1) นายอญัชลนิ พรรณนิภา และ (2) นางนภสันนัท ์พรรณนิภา เป็นการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม้ี
ความชดัเจนและโปร่งใส และเป็นการกระจายการลงทุนของบรษิทัฯ ไปสูธุ่รกจิการประกนัต่อซึง่เป็นธุรกจิเกีย่วเนื่องกนักบับรษิทัฯ 
ท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบับริษัทจากการน าเสนอการให้บริการประกนัภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยงัพิจารณาถึง
ศกัยภาพของรายได้ที่คาดว่าสามารถเตบิโตไดภ้ายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพฒันา
ผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนัน้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีความ
สมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องบรษิัทฯ ในราคาทีไ่ม่เกนิกว่าราคาตลาดทีซ่ื้อจากบุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ รวมทัง้
การเขา้ท ารายการอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่หมาะสมและดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมา 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
สารสนเทศฉบบันี้ และใหพ้จิารณารายงานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระรายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 ซึง่ใหค้วามเหน็
ต่อความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อบรษิทัฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และความเหน็เกีย่วกบัการลงมตแิละเหตุผลประกอบอย่างถี่ถ้วน ก่อนพจิารณาใชส้ทิธใินทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ที่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงและ/หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ 
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9) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตามข้อข้างต้น 

-ไม่ม-ี 

10) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี้แล้วด้วยความระมดัระวงัและขอรบัรองว่าขอ้มูลใน

สารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหบุ้คคลอื่นส าคญัผดิ และไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 

 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนบัถอื 

    (นางสาวสมพร  อ าไพสทุธพิงษ์) 
       ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ 
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เกี�ยวกบั�

รายการที�เกี�ยวโยงกันส�าหรบัการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสามญัของ�

บริษทั�ที�คิว�อาร�์จ�ากดั�(มหาชน)�

�
�

�

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ�
�

�
�

บริษทั�ทีคิวเอม็�คอรป์อเรชั �น�จ�ากดั�(มหาชน)�

�

�
�

โดย�
�
�

�
�

บริษทั�สีลม�แอด๊ไวเซอรี��จ�ากดั�

24�มีนาคม�2565�
�
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รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

วนัที��� 24�มีนาคม�2565�

เรียน� ท่านผู้ถือหุ้น�
� บริษัท�ทีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�
เรื�อง� ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์และรายการท ี�เกี�ยวโยงกัน��

ที�ประชุมคณะกรรมการบร ิษัท�ทีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“บริษัทฯ”)�ครั �งที��2/2565�เมื�อวันท ี��8�
มีนาคม�2565��ได้มีมติให้เสนอวาระต่อท ี�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ�เพื�อพิจารณาอนุมติัให้บริษัทฯ�เข้าท�ารายการ
ลงทุนซื�อหุ้นสามัญของบริษัท�ท ี�คิว�อาร์�จ �ากัด�(มหาชน) �(“TQR”)�รวมจ�านวน�102,000,000�หุ้น�หรือคิดเป็นร้อยละ�
44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ�TQR�จากผู้ถือหุ้นเดิมของ�TQR�ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน
กับบริษัทฯ�โดยซื�อจาก�1)�นายอัญชลิน�พรรณนิภา�จ�านวน�59,500,000�หุ้น�และ�2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�(รวม

เรียกว่า�“กลุ่มผ ู้ขายหุ้น”)�จ�านวน�42,500,000�หุ้น�ในราคาหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นมูลค่ารวมทั �งสิ�นจ�านวน�520.20�ล้าน

บาท��

ทั �งนี��ภายหลังธุรกรรมการซื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�บริษัทฯ�จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน�TQR�เกินกว่าร้อยละ�25�
ของสิทธิออกเสียงทั �งหมดของ�TQR�เป็นผลให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ที�เหลือทั�งหมดของ�TQR�
เป็นจ�านวน�127,810,000�หุ ้น�คิดเป็นร้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วท ั�งหมดของ�TQR�ในราคา
เสนอซื�อหลกัทรัพย์ที�ไม่ต��ากว่าราคาสูงสุดท ี�บริษัทฯ�ได้หุ้นสามัญของ�TQR�มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวนัก่อนวันที�ยื�น
ค�าเสนอซื�อ�กล่าวคือ�เท่ากับราคาที�บริษัทฯ�ท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�กับกลุ่มผู้ขายหุ้นที�ราคาหุ้นละ�5.10�
บาท�คิดเป็นมูลค่ารวมท ั �งสิ�นจ�านวน�651.83�ล้านบาท��

ธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี�ถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนที��ทจ.�20/2551�เร ื�อง�หล ักเกณฑ์ในการท�ารายการที�มีนัยส�าค ัญที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�ง
ทร ัพย์สิน�ลงวันที��31�สิงหาคม�2551�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทร ัพย์แห่ง
ประเทศไทย�เรื�อง�การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบ ัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งส ินทรัพย์�
พ.ศ.�2547�ลงวันที��29�ตุลาคม�2547�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศได้มาหรือจ�าหน่ายไป”)�โดยม ีขนาด
รายการคิดเป็นร้อยละ�30.22�ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ�
ฉบบัตรวจสอบ�ส�าหรับปีสิ�นสุด�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2564�และงบการเงินรวมของ�TQR�ฉบับตรวจสอบ�ส�าหรบัปีสิ�นสุด�
ณ�ว ันท ี��31�ธันวาคม�2564�และเมื�อค�านวณขนาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ที�เกิดขึ�นระหว่าง �6�เดือนก่อนวันที�
คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท ี�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อขาย
หุ ้น�ท�าใหข้นาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ในครั �งนี��จะม ีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ�31.07�ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที�มี
ตัวตนสุทธิ�(NTA)�จึงถือเป็นรายการถือเป็นรายการประเภทที��2�ที�มีขนาดรายการซึ�งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ�15.00�หรือสูง
กว่า�แต่ต��ากว่าร้อยละ�50.00�และไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นการตอบแทนการได้มาซึ�งสินทรัพย์�ตามประกาศเรื�องการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์��

นอกจากนี� เนื�องจากกลุ่มผู้ขายเป็นกรรมการ�และผู้บริหาร�รวมท ั�งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�ดังนั �นการเข้าท�า
รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.�21/2551�เรื�อง�
หล ักเกณฑ์ในการท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน�ลงว ันที��31�สิงหาคม�2551�(และที�แก้ไขเพิ�มเติม)�และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย�เรื�อง�การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบร ิษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยง
กัน�พ.ศ.�2546�ลงวันที��19�พฤศจิกายน�2546�(และที�แก้ไขเพิ�มเติม)�("ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน")�โดยมีขนาด
รายการคิดเป็นร้อยละ�36.90�ของสินทรพัย์ท ี�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ�ตามที�ปรากฎในงบการเง ินรวมของบริษัทฯ�
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รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�ซึ�งมีมูลค่าของรายการสูงกว่า�20�ล้านบาท�หรือมากกว่าร้อยละ�3�ของ�NTA�ของบริษัทฯ�
ดังนั�น�บริษัทฯ�จึงมีหน้าที�ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี���

1)�จัดท�ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ�ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง�
ประเทศไทย�(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)�ท ันที��

2)�แต่งตั �งที�ปร ึกษาทางการเงินอิสระเพื�อท�าหน้าที�ต่างๆ�ที�เกี�ยวข้อง�รวมถึงการให ้ความเห็นตามที�ก�าหนดใน�
ประกาศเรื�องการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน�โดยจ ัดส่งรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น
เพื�อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น��

3)�จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�ออนุมัติการตกลงเข้าท�ารายการดังกล่าว�โดยจัดส่งรายงาน�
ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ ื�อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น �
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า�14�วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น�และต้องได้รับอนุมัติจากท ี�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน �
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจ�านวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม�และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือ�หุ ้นที�มีส่วนได้เสีย�โดยต้องระบุชื�อและจ�านวนของผู้ถือหุ้นที�ไม่มีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุม
ด้วย�

� จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น�บริษัทฯ�จึงได้แต่งตั �งบริษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอรี��จ�ากัด�(“IFA”�หรือ�“ที�ปรึกษาฯ”)�เป็นที�
ปร ึกษาทางการเงินอิสระ�เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�ในครั �งนี�ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาลงมต�ิ

� ทั �งนี��การค�านวณตัวเลขต่างๆ�ในรายงานฉบับนี��ตัวเลขทศนิยมที�แสดงนั�น�อาจเกิดจากการปัดเศษทศนิยม
ต�าแหน่งที��2�หร ือต�าแหน่งที��3�(แล้วแต่กรณี)�ท�าให้ผลลัพธ์ที�ค�านวณได้จริงนั �น�อาจไม่ตรงกับตัวเลขที�แสดงในรายงาน
ฉบบันี��
�

�
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สารบัญ�

สารบญั�
� �

� ค�านิยาม� หน้า

ส่วนที��1� บทสรปุของผูบ้ริหาร�� ส่วนที��1 หน้า 1
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ส่วนที��1�:�บทสรปุผูบ้ริหาร�

ตามท ี�บริษัทฯ�มีความประสงค์ที�จะขยายการลงทุนในธุรกิจที�จะเป็นการส่งเสริมระหว่างกัน�ซึ�งเป็นหนึ�งในกล

ยุทธหลักของ�TQM�ตามแผนยุทธศาสตร�์5�ปี�ระหว่างปี�2563�–�2569�ด้วยบริษัท�ที�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�(“TQR”)�

เป็นบร ิษัทที�มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�ประกอบด้วยทีมงานผู้บริหาร�และ
ทีมงาน�ที�มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตั�งแต่การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า�เพื�อจ ัดหาสัญญาประกันภัยต่อ �ที�
เหมาะสมที�สุดแก่คู่ค้าทั �งบริษัทประกันภัย�(Cedant)�และบริษัทรับประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�ตลอดจนร่วมวิเคราะห์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่�และประสานงานให้คู่ค้าของ�TQR�สามารถตกลงท�าสญัญาประกันภัยต่อได้อย่าง
มีประสิทธ ิภาพ�บรรลุวัตถุประสงค์ในการท�าประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์�ส่งผลให้ผลการด�าเนินงาน�TQR�มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื�อง�ดังนั�นบริษัทฯ�จึงได้เล็งเห็นว่าการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ�TQR�จะช่วยสนับสนุนการเติบโต
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกิจการ�ท�าให้ความสามารถในการแข่งขนัในภาพรวมของบริษัทฯเพิ�มสูงขึ�นเพื�อ�ส่งผล
ใหผ้ลด�าเนินงานดีขึ�นทั�งในระยะสั �นและเติบโตอย่างต่อเนื�องในระยะยาว�ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม�

ดังนั�น�ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ�ครั �งที��2/2565�เมื�อวันท ี��8�มีนาคม�2565�จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอ
วาระต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�อพิจารณาอนุมติัให้บริษัทฯ�เข้าท�ารายการลงทุนซื�อหุ้นสามญัของบริษัท�ที�

คิว �อาร์�จ �ากัด�(มหาชน)�(“TQR”)�รวมจ�านวน�102,000,000�หุ้น�หรือคิดเป็นร้อยละ�44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและ

จ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ�TQR�จากผู้ถือหุ ้นเดิมของ�TQR�ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัทฯ�โดยซื�อจาก�1)�นาย

อัญชลิน�พรรณนิภา( “นายอญัชลิน”)�จ�านวน�59,500,000�หุ้น�และ2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา (“นางนภัสนันท์”)�

จ�านวน�42,500,000�หุ ้น�(รวมเร ียกว่า�“กลุ่มผู้ขายหุ้น”)�ในราคาหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นมูลค่ารวมทั �งสิ�นจ�านวน�520.20�

ล้านบาท�(ซึ�งต่อไปในรายงานฉบับนี�เรียกว่า�“ธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR”)�โดยบริษัทฯ�จะช�าระค่าตอบแทนส�าหรับ

ธุรกรรมดังกล่าวด้วยเงินสดทั �งจ �านวน���

ทั �งนี��ภายหลังธุรกรรมการซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�บริษัทฯ�จะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน�TQR�คิดเป็นประมาณร้อย
ละ�44.43�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�ซึ�งเกินกว่าร้อยละ�25�ของสิทธ ิออกเสียงทั �งหมดของ�
TQR�เป็นผลให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องท�าค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ท ี�เหลือทั �งหมดของ�TQR�เป็นจ�านวน�127,810,000�หุ้น�คิด
เป็นร้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�ในราคาเสนอซื�อหล ักทรัพย์ที�ไม่ต��ากว่าราคา
สูงสุดที�บริษัทฯ�ได้หุ้นสามญัของ�TQR�มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที�ยื�นค�าเสนอซื�อ�กล่าวคือ�เท่ากับราคาที�
บร ิษัทฯ�ท�าธุรกรรมการซื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�กับกลุ่มผู้ขายที�ราคาหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นมูลค่ารวมทั �งสิ�นจ�านวน�
651.83�ล้านบาท�ทั �งนี��เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.�12/2554�เรื�อง�หลักเกณฑ์�เง ื�อนไข�และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบง�ากิจการ�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศ�ทจ.12/2554”)�โดยบริษัทฯ�
คาดว่าจะเริ�มท�าค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ส่วนท ี�เหลือทั �งหมดของ�TQR�ได้ภายไตรมาสที��2�ปี�2565�ภายหลังจากที�ธุรกรรม
การซื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�เสร็จสิ�นแล้ว�

การเข้าท�ารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ดังกล่าว�มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ�30.22�ตามเกณฑ์มูลค่า
สินทร ัพย์ที�ม ีตัวตนสุทธิ�(NTA)�และเมื�อค�านวณขนาดรายการได้มาซึ�งส ินทรัพย์ที�เกิดขึ�นระหว่าง �6�เดือนก่อนวันที�
คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท ี�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อขาย
หุ ้น�ท�าใหข้นาดรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ในครั �งนี��จะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ�31.07�ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที�มี
ตัวตนสุทธิ�(NTA)�จึงถือเป็นรายการถือเป็นรายการประเภทที��2�ที�มีขนาดรายการซึ�งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ�15.00�หรือสูง
กว่า�แต่ต��ากว่าร้อยละ�50.00�และไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นการตอบแทนการได้มาซึ�งสินทรัพย์��ตามประกาศเรื�องการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์�ดงันั �นบริษัทฯ�จึงม ีหน้าท ี��1)�เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ�
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ�ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี(1)�ท้ายประกาศเรื�องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�ง
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สินทรัพย์�และ�2)�จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี�ยวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ�งส ินทรัพย์ของบร ิษัทฯ�ภายใน�21�วัน�
นับจากวันที�เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว��

นอกจากนี��เนื�องจากกลุ่มผู้ขายเป็นกรรมการ�และเป็นผู้บริหาร�รวมทั �งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�ในสัดส่วน
ร้อยละ�57.96�ของทุนจะทะเบียนที�ช�าระแล้วทั �งหมดของ�TQM�ผ่านการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ�6.81�ของทุนจะ
ทะเบียนที�ช�าระแล้วท ั�งหมดของ�TQM�และการถือหุ ้นทางอ้อมผ่านทางบร ิษัท�อีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(“EG”)�
ในสัดส่วนร้อยละ�51.15�ของทุนจะทะเบียนที�ช�าระแล้วทั �งหมดของ�TQM�(โดย�EG�มีนายอัญชลิน�และนางนภัสนันท์�เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่�และนายอัญชลิน�เป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม��โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร ้อยละ�66.66�และ�
33.32�ของทุนจะทะเบียนที�ช�าระแล้วท ั�งหมดของ�EG�ตามล�าดับ)�ดังนั �น�ธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็น
รายการท ี�เกี�ยวโยงกัน�ตามประกาศรายการท ี�เกี�ยวโยงกัน�โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ� 36.90�ของสินทร ัพย์ที�มี
ตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบร ิษัทฯ�เมื�อค�านวณตามงบการเง ินรวมของบริษัทฯ�ที�ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร ับ
อนุญาต�สิ�นสุด�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�ซึ�งมีมูลค่าของรายการสูงกว่า�20�ล้านบาท�และมากกว่าร้อยละ�3�ของ
สินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ�และบริษัทฯ�ไม่มีการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกับบุคคลกลุ่มเดียวกันคือกลุ่ม
ผู้ขายที�เกิดขึ�นระหว่าง�6�เดือนก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ�
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อขายหุ้น�ดงันั ��น�บริษัทฯ�จึงมีหน้าที�ี�ต้องด�าเนินการต่าง�ๆ�ดังนี� �1)�แต่งตั �งที�
ปร ึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทร ัพย์�และรายการเกี�ยวโยงกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น�
2)�เปิดเผยสารสนเทศที�เกี�ยวข้องกับรายการที�เกี�ยวโยงกันแก่ตลาดหลักทรัพย์�และ� 3)�เสนอให้ท ี�ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บร ิษัทฯ�เพื�อพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว�โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมติัไม่น้อยกว่า�3�ใน�4�ของจ�านวน
เสียงท ั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีส ิทธิออกเสียงและลงคะแนน�โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย�

จากการศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้องต่างๆ�อาทิ�เงื�อนไขต่างๆ�ในการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าท�า �
รายการ�ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อเสียของการท�ารายการกับบุคคลเกี�ยวโยงกันเมื�อเทียบกับ
บุคคลภายนอก�ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�รวมถึงความเหมาะสมของการได้มาซึ�งหุ ้นสาม ัญ�TQR�จากบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันกับบริษัทฯ�สามารถสรุปความเห็นของที�ปรึกษาฯ�ได้ดังนี��

1. ข้อดีของการเข้าท�ารายการ�

1.1 บริษทัฯ�ได้ลงทุนในกิจการที�มีผลการด�าเนินงานที�ดี�มีความมั �นคงและมีศกัยภาพในการเติบโต�

TQR�เป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�เพ ียงรายเดียวในประเทศไทยที�เป็น
บร ิษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ�จากความเชี�ยวชาญของผู้บร ิหารและทีมงานในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัย
ต่อ�ส่งผลให้�TQR�มีผลประกอบการที�ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง�โดยมีอตัราเติบโตของรายได้และก�าไรสุทธิเฉลี�ยต่อ
ปีระหว่างปี�2562�-�2564�ที�ร้อยละ�39.10�และร้อยละ�48.76�ตามล�าดับ�และมีอัตราก�าไรสุทธิ�(Profit�margin)�เท่ากับร้อย
ละ�33.24,�ร้อยละ�37.78�และร้อยละ�38.35�เมื�อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ�อีกทั�ง�TQR�ยังมีอัตราส่วนหนี�สิน
ต่อทุน� (D/E�Ratio)�ในระดับต��า�โดย�ณ�สิ�นปี�2562�-�2564�TQR�มีอ ัตราส่วนหนี�สินต่อทุนลดลงอย่างต่อเนื�อง�โดยม ี
อัตราส่วนหนี�สินต่อทุนเพียง�1.29�1.10�และ�0.19�ตามล�าดบั� �

��������(หน่วย�:�ล้านบาท)�

งบแสดงฐานะการเงิน� 31�ธ.ค.�2562�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2563�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2564�

งบตรวจสอบ

ประเภทงบ� งบเฉพาะกิจการ� งบเฉพาะกิจการ� งบรวม1)�

สินทรัพย์รวม� 128.67� 212.98� 547.36

หนี�ส ินรวม� 72.40� 111.49� 88.15�

ส่วนผู้ถือหุ้น� 56.27� 101.50� 459.21�
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งบแสดงฐานะการเงิน� 31�ธ.ค.�2562�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2563�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2564�

งบตรวจสอบ�

ประเภทงบ� งบเฉพาะกิจการ� งบเฉพาะกิจการ� งบรวม1)�

อัตราส่วนหนี�สินต่อทุน�(เท่า)� 1.29� 1.10� 0.19�

งบก �าไรขาดทุน� ปี�2562� ปี�2563� ปี�2564

รายได้รวม� 132.49� 196.04� 256.37

ค่าใช้จ่ายรวม� 88.45� 121.99� 158.91

ก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิ� 44.04� 74.06� 97.46�

อัตราก�าไรสุทธิ�(%)� 33.24� 37.78� 38.35�
หมายเหตุ�:�1)�TQR�เข้าลงทุนในบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัด�ในสัดส่วนร้อยละ�55�ซึ�งเป็นบริษัทที�จดทะเบียนจัดตั �งใหม่�เมื�อวันที��22�

กนัยายน�2564�ปัจจุบนับรษิัทดงักล่าว�ยังไม่มรีายได้จากการด�าเนินธุรกิจ��

การเข้าซ ื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี�จึงเป็นการลงทุนในกิจการที�มีผลประกอบการที� ดีและมีศักยภาพการ
เติบโตในระดับสูง�ซ ึ�งผลการด�าเนินงานของ�TQR�จะสะท้อนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ�และท�าให้บริษัทฯ�มีสถานะ
ทางการเงินที�แข็งแกร่งมากยิ�งขึ�น�นอกจากนี�การที��TQR�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ �mai�ซึ�งต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไทยทั �งในด้านคุณภาพและปริมาณ�จึงท�าให้เชิ�อมั �นได้ว่า�TQR�มี
โครงสร้างการจัดการท ี�มีประสิทธิภาพ�เป็นบร ิษัทที�มีระบบควบคุมภายในที�มีเพียงพอและมีการจ ัดท�างบการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐาน�

1.2 การเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้น�TQR�มีความสมเหตุสมผลด้านราคา�

การลงทุนซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�ในครั�งนี�เป็นการท�าธุรกรรมที�มีความสมเหตุสมผลด้านราคา�เนื�องจากราคาซื�อ
ขายหุ้น�TQR�ตามสญัญาซื�อขายหุ้นเท่ากับ�5.10�บาทต่อหุ้นนั�นเป็นราคาที�ต��ากว่ามูลค่ายุติธรรมซึ�งประเมินโดยที�ปรึกษา
ฯ�ตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด�(Discounted�Cash�Flow)�ซึ�งเท่ากับ�14.04�–�18.33�บาท�(โปรดอ่านรายละเอียดการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมในส่วนที��5)�อ ีกทั �งยังต��ากว่าราคาเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของหุ้นสามัญของ�TQR�ที�ท�าการซื�อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง�12�เดือนที�มีราคาระหว่าง�12.18�–�19.36�บาทต่อหุ้น�

โดยข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสาม ัญของ�TQR�ที�ท�าการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ�และท�าการค�านวณราคา
เฉลี�ยถ่วงน��าหนักของหุ ้นสามัญของ�TQR�ย้อนหลัง�1�เดือน�3�เดือน�6�เดือน�9�เดือน�และ�12�เดือน�จากวันที��7�มีนาคม�
2565�ซึ�งเป็น�1�วันก่อนวันที�คณะกรรมการของบริษัทฯ�มีมติแต่งต ั �งที�ปรึกษาฯ�และเข้าท�ารายการในคร ั�งนี� �รายละเอียด
ดังนี��

ระยะเวลา�
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ�(บาท)� ปริมาณการซื�อขายหุ้น�

เฉลี�ยต่อวัน�(ล้านหุ้น)�สูงสุด� ต��าสุด� เฉลี�ยถ่วงน��าหนัก�

ณ�วันที��7�มีนาคม�2564� 12.20� 12.20� 12.18� 0.33�

ย้อนหลัง�1�เดือน� 14.30� 12.20� 13.47� 0.16�

ย้อนหลัง�3�เดือน� 16.70� 12.20� 15.13� 0.30�

ย้อนหลัง�6�เดือน� 16.70� 12.20� 15.17� 0.25�

ย้อนหลัง�9�เดือน� 19.30� 12.20� 15.83� 0.30�

ย้อนหลัง�12�เดือน� 23.80� 12.20� 19.36� 0.79�

สูงสุด� 23.80� 12.20� 19.36� 0.79�

ต��าสุด� 12.20� 12.20� 12.18� 0.16�
ที�มา�:�SETSMART�
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1.3 บริษทัฯ�สามารถขยายธรุกิจนายหน้าประกนัภยัต่อ�และเกิดการผนึกก�าลงัทางธรุกิจ�

ปัจจุบัน�TQM�เป็นผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัย� (Insurance�Broker)�ดังนั�นการเข้าซื�อหุ้น�TQR�จะท�าให้
บริษัทฯ�สามารถขยายรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ�เพื�อการพัฒนาบริษัทฯ��ให้เป็นกลุ่มบริษัทที�ด�าเนินธุรกิจให้บริการ
นายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรทั�งธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต�ซึ�งเป็นการด�าเนิน
ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ�และธุรกิจของ�TQR�คอืธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)��

การเข้าลงทุนในครั �งนี�เป็นขยายขอบเขตทางธุรกิจของทั�งกลุ่มบริษัทฯ�ไปยังธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกันซึ�งจะช่วยให้
กลุ่มบริษัทฯ�สามารถพัฒนาเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยครบวงจรซึ�งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับคู่ค้าและลูกค้า� (Value�
Chain�Creation)�จากการน�าเสนอการให้บริการแบบครบวงจร�(Total�Solution)�แก่บริษัทประกันภัย�โดยการบริหารและ
ลดความเสี�ยงของบริษัทประกันภ ัยจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่�ท�าการวิเคราะห์ความเสี�ยงของผลิตภัณฑ์ใหม่�และการ
เสนอบริการประกันภัยต่อ�เพื�อให ้บริษัทประกันภัยในประเทศสามารถบริหารความเสี�ยงให้เป็นไปตามกรอบการด�ารง
เง ินกองทุนตามระดับความเสี�ยง�(Risk-based�Capital:�RBC)�ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย�(คปภ.)�อีกทั �งยังสามารถตอบสนองความต้องการและลดความเสี�ยงของประชาชน�อนัเนื�องจาก
ภาวะสงัคม�โรคระบาด�และภัยพิบติัสิ�งแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่�

นอกจากนี�การลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องยังช่วยสร้างการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�(Business�Synergy)�ที�จะช่วย
เพิ�มศักยภาพให้กับบริษัทฯ�และ�TQR�จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื�อน�าเสนอต่อบริษัทประกันภัย�โดยอาศยั
ประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยซึ�งเป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ�เพื�อใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างศักยภาพท�าให ้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัทประกันและลูกค้าของบริษัทฯ�ได้มากขึ�น�และยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์อื�นๆ�ต่อบริษัทฯ�ท ั �งในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร�และความช�านาญของบุคลากรของแต่ละ
บร ิษัท�และการใช้ฐานข้อมูลลูกค้า ในการว ิเคราะห์ความต้องการเพ ื�อการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ประกันภัย�เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางการค้าและเพิ�มอ�านาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ�ซึ�งจะท�าให้ความสามารถใน
การแข่งขันในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ�เพิ�มสูงขึ�น�

1.4 กระจายแหล่งที�มาของรายได้ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรข์องบริษทัฯ�

การขยายธุรกิจไปยังการให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�เป็นการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจที�สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร�์5�ปี�ระหว่างปี�2563�–�2569��ของบริษัทฯ�ซึ�งบริษัทฯ�ได้ก�าหนดเป้าหมายที�จะการ
สร้างผลตอบแทนที�คุ ้มค่าโดยการเพิ�มรายได้และสร้างการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกัน� (Backward�
Integration)�และยังช่วยให้บริษัทฯ�สามารถกระจายความเสี�ยงในการด�าเนินธุรกิจ�กระจายแหล่งรายได้และลดการพึ�งพิง
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยแต่เพียงอย่างเดียว� (Portfolio�Diversification)�เพ ื�อการพัฒนาบริษัทฯ�ให้เป็นกลุ่มบริษัทที�
ด�าเนินธุรกิจให้บร ิการนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรประกอบด้วย�ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�ธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต�ซึ�งเป็นการด�าเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ�และธุรกิจของ�TQR�คือนายหน้าประกันภัยต่อ� (Reinsurance�
Broker)��

1.5 สนับสนุนให้บริษทัฯ�สามารถเริ�มธรุกิจใหม่ได้อย่างรวดเรว็�

การขยายการลงทุนของบร ิษัทฯ�เข้าสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อด้วยการเข้าลงทุนใน�TQR��ผ่านการท�า
รายการลงทุนซื�อหุ้นสาม ัญ�TQR�จะท�าให้บรษิัทฯ�สามารถเริ�มต้นธุรกิจดังกล่าวและเพิ�มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนได้รวดเร็วเมื�อเท ียบกับการที�บริษัทฯ�เริ�มธุรกิจด้วยตนเอง�ซึ�งบริษัทฯ�คาดว่าจะต้อง �ใช้ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการค่อนข้างมาก�เมื�อเทียบกับการเข้าท�ารายการในครั �งนี��อีกท ั�งยังต้องอาศัยความเชี�ยวชาญ�และประสบการณ์ใน
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การด�าเนินธุรกิจ�โดยบริษัทฯ�จะรับรู้รายได้และผลการด�าเนินงานจากการประกอบธุรกิจของ�TQR��ได้ทันทีภายหลังการ
เข้าท�ารายการ�และช่วยเสริมสร้างผลการด�าเนิน�และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ�ได้ในอนาคต�

1.6 โอกาสในการได้รบัผลตอบแทนจากเงินปันผล�

การลงทุนในหุ้นสามัญของ�TQR�จะท�าให้บริษัทฯ�มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงนิปันผล�โดย�TQR�
ซึ�งมีนโยบายการจ่ายเง ินปันผลไม่ต�� ากว่าร้อยละ�50�ของก�าไรสุทธ ิหล ังห ักภาษีเง ินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองตาม
กฎหมาย�โดยมีการจ่ายเงินปันผลในอดีตที�ผ่านมา�ดังนี��

รอบผลประกอบการ� ก�าไรสุทธิต่อหุ้น�

(บาท)�

เงินปันผลต่อหุ้น�

(บาท)�

อตัราการจ่ายเงินปันผล

(%)�

1�ม.ค.�63�–�31�ธ.ค.�63� 1.31� 1.177� 89.87

1�ม.ค.�64�–�31�ธ.ค.�64� 0.44� 0.318� 72.27

2. ข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�

2.1 บริษทัฯ�มีค่าใช้จ่ายในการท�าค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย�์

การเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นตามสญัญาซื�อขายจะท�าให้บร ิษัทฯ�มีส ัดส่วนการถือหุ้นใน�TQR�เพิ�มเป็นร้อยละ�44.43�
ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วท ั�งหมดของ�TQR�ซึ�งเกินกว่าร้อยละ�25�ของสิทธิออกเสียงท ั �งหมดของ�TQR�เป็น
ผลให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ตามประกาศ�ทจ.12/2554�ในการจัดท�าค�า เสนอซื�อหล ักทรัพย์ส่วนที�เหลือทั �งหมดของ�TQR�

ประมาณร้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมด�ในราคาเสนอซื�อไม่ต��ากว่าราคาสูงสุดที�บริษัทฯ�ได้
หุ ้นสามัญของ�TQR�ในครั�งนี�ที�ราคา�5.10�บาทต่อหุ้น�โดยบริษัทฯ�จะต้องว่าจ้างที�ปรึกษาทางการเงินในการจ ัดท�าค�า
เสนอซื�อหลกัทรัพย์�และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินเสนอซื�อหลักทรัพย์ดังกล่าว�ซึ�งจะท�าให้บริษัทฯ�ม ีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�า
รายการเพิ�มขึ�น�

2.2� บริษทัฯ�มีสภาพคล่องในการด�าเนินงานลดลง�

ในการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�จากกลุ่มผู้ขายหุ ้น�และการเข้าท�าธุรกรรมซื�อขายหุ้นตามค�าเสนอซื�อ
หล ักทรัพย์ในครั �งนี��บริษัทฯ�จะใช้แหล่งเง ินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ�ซึ�งจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนดงันี��

1.�ธุรกรรมการซื�อหุ ้น�TQR�จากกลุ่มผู้ขายหุ้น�� ��520.20�ล้านบาท�
2.�ธุรกรรมซื�อขายหุ้นตามค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์�(ขนาดรายการสูงสุด)� ��651.83�ล้านบาท�
มูลค่าการท�ารายการสูงสุดที�อาจเกิดขึ�น� 1,172.03�ล้านบาท�

ทั �งนี��ณ�31�ธ ันวาคม�2564�บริษัทฯ�มีส ินทรัพย์สภาพคล่องดังนี��

สินทรพัยส์ภาพคล่องของ�TQM� งบการเงินรวมส�าหรบัปีสิ�นสดุ�31�ธ.ค.�2564�

(ล้านบาท)�

เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด� ��804.04�

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเว ียนอื�น1)� ��499.47�

รวม� 1,303.50�
หมายเหตุ:�1)�ได้แก่เงนิฝากประจ�าและเงนิลงทุนในตราสารหนี�� �

แม้ว่าบร ิษัทฯ�จะมีเงินสดเพียงพอในการเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นตามสัญญาซื�อขายจ�านวน�520.20�ล้านบาท�แต่
ในการท�าธุรกรรมซื�อขายหุ้นตามค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์นั �น�หากผู้ถือหุ้นของ�TQR�ตอบรับค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์และขาย
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หุ ้นส่วนที�เหลือทั �งหมดให ้แก่บริษัทฯ�บริษัทฯ�จะต้องใช้เง ินทุนในการซื�อหุ ้นตามค�าเสนอซื�อทั �งสิ�น�651.83�ล้านบาท�รวม
เป็นมูลค่าเงินทุนสูงสุดท ั�งสิ�น�1,172.03�ล้านบาท�ซึ�งบริษัทฯ�จะมีเงินสดไม่เพียงพอและอาจต้องใช้เงินทุนจากเงินฝาก
ประจ�าและเงินลงทุนในตราสารหนี�เพื�อให้มีเงินสดเพียงพอในการเข้าท�ารายการ�ท�าให้บริษัทฯ�มีสภาพคล่องกระแสเงินสด
ลดลงซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือแผนการลงทุนของบริษัทฯ�อีกทั �งอาจท�าให้บริษัทฯ�เสียโอกาสที�จะได้
ผลตอบแทนจากการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้��

อย่างไรก็ตาม�ที�ปรึกษาฯ�ม ีความเห็นว่า�โอกาสที�ผู้ถือหุ้น�TQR�จะตอบรับค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ในครั �งนี�นั �นมี
ความเป็นไปได้น้อย�เนื�องจากบริษัทฯ�จะจัดท�าค�าเสนอซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในราคา�5.10�บาทต่อหุ้น�ซึ�งเป็นราคา
เสนอซื�อหลกัทรัพย์ที�ไม่ต��ากว่าราคาสูงสุดท ี�บริษัทฯ�ได้หุ้นสามญัของ�TQR�มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวนัก่อนวันที�ยื�น
ค�าเสนอซื�อ�กล่าวคือ�เท่ากับราคาที�บริษัทฯ�ท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ� TQR�กับกลุ่มผู้ขายหุ้นที�ราคาหุ้นละ�5.10�
บาท�โดยราคาดังกล่าวต��ากว่าราคาซื�อขายของหุ้น�TQR�ณ�วันที��7�มีนาคม�2565�ซึ�งราคาปิดเท่ากับ�12.20�บาทต่อหุ้น�
และต��ากว่าราคาถ ัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของหุ้นสามัญของ�TQR�ย้อนหลัง�12�เดือน�จากวันที��7�มีนาคม�2565�ซึ�งมีราคา
ระหว่าง�12.18�–�19.36�บาทต่อหุ้น��

3. ข้อดีของการไม่เข้าท�ารายการ�

3.1 บริษทัฯ�ไม่เสียเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธรุกิจ�

ในกรณีที�บร ิษัทฯ�ไม่ได้เข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�ตามสัญญาซื�อขายหุ้น�บร ิษัทฯ�จะไม่เส ียเง ินทุน
หมุนเวียนในการเข้าท�ารายการจ�านวน�520.20�ล้านบาท�ซึ�งบร ิษัทฯ�อาจพิจารณาน�าเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวไปลงทุน
ในสินทรพัย์อ ื�นเพื�อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�

3.2 บริษทัฯ�ไม่มีความเสี�ยงจากการด�าเนินธรุกิจประกนัภยัต่อ�

ในกรณีที�บริษัทฯ�ไม่ได้เข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นสาม ัญของ�TQR�ในครั �งนี��บริษัทฯ�จะไม่มีรายได้จากการด�าเนิน
ธุรกิจประกันภัยต่อ�และไม่มีความเสี�ยงจากการด�าเนินธุรกิจประกันภัยต่อ�อาทิ�ความเสี�ยงจากการท ี�บริษัทรับประกันภัย
ต่อ�(Reinsurer)�ประสบปัญหาสภาพคล่องจากภาระในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื�อ
ไวรัสโคโรนา�(COVID-19)��ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกค้าบริษัทประกันภัย�(Cedant)�ความเสี�ยงจากการพึ�งพ ิงบริษัท
รับประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�รายใหญ่�เป็นต้น�

4. ข้อด้อยของการไม่เข้าท�ารายการ�

4.1 บริษทัฯ�เสียโอกาสในการลงทุนในกิจการที�มีศกัยภาพ�ภายใต้เงื�อนไขราคาที�เหมาะสม�

ในกรณีที�บริษัทฯ�ไม่ได้เข้าลงทุนใน�TQR�บริษัทฯ�จะเสียโอกาสลงทุนในในกิจการที�มีศกัยภาพการเติบโตและมี
ผลประกอบการที�ดี�อีกท ั�งยงัเสียโอกาสในการขยายธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ�ซึ�งอาจท�า
ให้บริษัทฯ�เสียโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ�นอกจากนี��บร ิษัทฯ�ยังเสียโอกาสที�จะเข้าซื�อหุ ้น
ของ�TQR�ในเงื�อนไขราคาที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ��

4.2 บริษทัฯ�เสียโอกาสในการเพิ�มรายได้และการกระจายที�มาของรายได้�

หากบริษัทฯ�ไม่ได้เข้าท�ารายการในครั �งนี��บริษัทฯ�จะไม่มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�ท�าให้บริษัทฯ�
เสียโอกาสที�จะสร้างรายได้เพิ�มเติมจากการกระจายแหล่งท ี�มาของรายได้ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ�ท�าให้บริษัทฯ�
ยังคงพึ�งพ ิงรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยเพียงธุรกิจเดียว�นอกจากนี��บริษัทฯ�ยังเสียโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล�
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4.3 บริษทัฯ�เสียโอกาสในการขยายธรุกิจใหม่ที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัธรุกิจหลกัของบริษทัฯ�

บร ิษัทฯ�เสียโอกาสในการขยายธุรกิจที�มีความเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบร ิษัทฯ�ซึ�งอาจท�าให้บร ิษัทฯ�
เสียโอกาสในการเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันจากการสร้าง�Business�Synergy�ระหว่างธุรกิจประกันภัยและธุรกิจ
ประกันภัยต่อ�

5. ข้อดีของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�

5.1 ลดความเสี�ยงที�จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกนั�

ปัจจุบันบริษัทฯ�และ�TQR�มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือกลุ่มผู้ขายหุ้น�แม้ว่าด้วยลักษณะโครงสร้างทางธุรกิจ�ลูกค้า
และคู่ค้าของท ั �งสองบริษัทจะแตกต่างกันและไม่ได้มีการแข่งขันระหว่างกัน�แต่การที�ทั �งสองบริษัทมี ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงที�จะเกิดความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ได้หากในอนาคตมีการขยายธุรกิจเพิ�มเติมและอาจท�าให้
ทั �งสองบร ิษัทขาดความคล่องตัวในการท�าธุรกรรม�การร่วมลงทุน�หรือการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน�เช่น�
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�เป็นต้น�

การเข้าท�ารายการในคร ั�งนี�จะท�าให้�TQR�มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ�ท�าให้ท ั �งสองบริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเต็มที� �ทั �งยังสามารถขจัดความเสี�ยงท ี�อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต�รวมถึงท�าให้เกิดความคล่องต ัวในการท�าธุรกรรมระหว่างกัน�ซึ�งจะท�าให้บริษัทฯ�และ�TQR�
สามารถร่วมม ือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ�ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ�งขึ�น�โดยฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของ�TQR�จะถูกรวมในงบการเง ินรวมของบริษัทฯ�

6. ข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน�

6.1 บริษทัฯ�มีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการเพิ�มขึ�น�

การเข้าท�ารายการเกี�ยวโยงในครั �งนี��มีขนาดรายการที�มีมีมูลค่าของรายการสูงกว่า�20�ล้านบาท�และเกินกว่า
ร้อยละ�3�ของมูลค่าสินทร ัพย์สุทธิที�มีตัวตนสุทธิ� (NTA)�ของบริษัทฯ�ดังนั�น�บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องปฏิบัติตามประกาศ
รายการที�เกี�ยวโยงกัน�ท�าให้บริษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�นในการว่าจ้างท ี�ปรึกษาการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของบริษัทฯ�นอกจากนั �นการเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้น�TQR�ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ�เข้าถือหุ้นใน�TQR�เกินกว่า
ร้อยละ�25�ของสิทธ ิออกเสียงท ั �งหมดของ�TQR�เป็นผลให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ที�เหลือทั�งหมด
ของ�TQR�เพื�อให้เป็นไปตามประกาศ�ทจ.12/2554�บริษัทฯ�จึงมีภาระต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการเข้าท�ารายการ�
เช่นค่าใช้จ่ายส�าหร ับที�ปรึกษาทางการเงินในการจัดท�าค�าเสนอซื�อหล ักทรัพย์�และค่าใช้จ่ายในการเสนอซื�อหลักทรัพย์�
เป็นต้น��

7. ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�

7.1 ความเสี�ยงจากการด�าเนินธรุกิจไม่ประสบความส�าเรจ็ตามคาดการณ์�

� ผลประกอบการของ�TQR�ขึ�นกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยต่าง�ๆ�ที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ�อาทิ�
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก�สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย�สภาพการแข่งขันที�รุนแรงภายในอุตสาหกรรม
ประกันภัย�นอกจากนี�ยังมีปัจจัยอื�น�ๆ�ท ี�ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัย�โดยเฉพาะผลกระทบจากปัญหาการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน�COVID-19�ส่งผลต่อสถานะการเงินของบริษัทที�ร ับประกันบางบริษัทประสบปัญหา
สภาพคล่องและน�าไปสู่การปิดกิจการในที�สุด�เป็นต้น�ซึ�งปัจจ ัยต่าง�ๆ�ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทั �งการลดลงของ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเช่น�การหยุดขายกรมธรรม์ที�ให้ความคุ้มครองโควิด-19�รวมถึงยอดขายประกันภัยประเภทอื�น�ๆ �ก็
ลดลง�เช่น�ประกันภัยการเดินทาง�ประกันภัยรถยนต์�การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง�เนื�องมาจากการหดตัวของ
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อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของโลกจากมาตรการจ�ากัดการเดินทางเพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโ ควิด-19�ตลอด
จนถึงการลดลงของบริษัทประกันภัย�ซึ�งต่างก็เป็นคู่ค้าของธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อของ�TQR�ซึ�งปัจจัยดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน�และความสามารถในการท�าก�าไรของ� TQR�และกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ�ในที�สุด��

อย่างไรก็ตาม�ที�ปรึกษาการเงินอิสระม ีความเห็นว่า�TQR�มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที�ซึ�งมีความรู้�ประสบการณ์�
และความเชี�ยวชาญในธุรกิจรับประกันภัยต่อ�โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึ�งม ีประสบการณ์ท�างานในธุรกิจดังกล่าวมา
เป็นระยะเวลามากกว่า�20�ปี�ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดี�จนได้รบัความไว้วางใจในการใช้บริการจากคู่ค้าทั�งในประเทศ
และต่างประเทศ�ท�าให้สามารถร่วมให้ค�าปรึกษาเพื�อพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ประกันภ ัยรูปแบบใหม่ร่วมกับคู่ค้า�และช่วย
ประสานงานให้คู่ค้าสามารถตกลงท�าสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ�เพื�อเพิ�มช่องทางในการหารายได้��และ
น�ามาซึ�งผลประกอบการท ี�ดีและมั �นคงอย่างต่อเนื�องของ�TQR�

นอกจากนั�นการเข้าลงทุนถือหุ้นใน�TQR�จะท�าให้ทั �งสองบริษัทได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
และสามารถใช้ประสบการณ์และความช�านาญในธุรกิจเพื�อร่วมกันก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที�จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
บร ิษัทฯ�ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ�มีความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมเพิ�มสูงขึ�น�และเ พิ�มโอกาสในการสร ้างผล
ประกอบการที�ดียิ�งขึ�น�นอกจากนี�ภายหลังการเข้าท�ารายการ�บริษัทฯ�จะมอบหมายให้กรรมการสองท่านเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท�TQR�ซึ�งบริษัทฯ�จะสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและก�าหนดนโยบายในการด�าเนิน
ธุรกิจของ�TQR��

7.2 ความเสี�ยงจากการลงทุนในธรุกิจใหม่ที�บริษทั�ฯ�มีประสบการณ์ในการด�าเนินธรุกิจที�จ�ากดั�

เนื�องจากบริษัทฯ�ยังไม่เคยม ีการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�มาก่อน�ด้วย
ข้อจ�ากัด�ดังกล่าว�อาจท�าให้บริษัทฯ�ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึ�งพิงความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร
เดิมของ�TQR�ในช่วงแรกของการด�าเนินธุรกิจ�อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ�พบว่า�บร ิษัทฯ�มี
นโยบายที�จะว่าจ้างผู้บร ิหารและทีมงานของ�TQR�ที�มีความรู้�ความเชี�ยวชาญ�และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�มากกว่า�20�ปี�บริหารจัดการธุรกิจของ�TQR�ต่อไป�ภายหลังการเข้า
ลงทุนซื�อหุ้น�TQR��เสร็จสิ�นลง�นอกจากนั�นบร ิษัทฯ�ยังมีนโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย�โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งต ัวแทนของบริษัทซึ�งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท ี�เหมาะสมกับธุรกิจของ�TQR�เข้า
เป็นกรรมการและ/หร ือ�ผู้บริหารใน�TQR�ทั �งนี�เพื�อให้บริษัทฯ�สามารถควบคุมดูแลกิจการและการด�าเนินงานของ�TQR�
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบริษัท�โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องร่วมบริหารจัดการธุรกิจ�TQR�ให ้เป็นไปตามเป้าหมาย�
ระเบียบ�และกฏเกณฑ์�รวมถึงกฏหมายต่างๆ�ที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ�รวมถึงรายงานผลการด�าเนินงานของ�TQR�
ให้ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ�ร ับทราบ�ด้วยเหตุนี��ผู้บริหารของบร ิษัทฯ�คาดว่า�TQR�จะสามารถด�าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวต่อไปได้ทันที�อย่างต่อเนื�อง�และมีประสิทธิภาพภายหลงัการเข้าท�ารายการ�

8. ผลกระทบภายหลงัการเข้าท�ารายการ�

ภายหลังการเข้าท�ารายการในคร ั �งนี��จะท�าให้โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ�เปลี�ยนแปลงไป�โดยจาก�
เดิมบริษัทฯ�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น�(Holding�Company)�ที�ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการ
นายหน้าประกันภัยทั �งธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�และธุรกิจนายหน้าประกันชีว ิต�โดยปัจจุบัน�บริษัทมีบริษัทย่อยที�
ประกอบธุรกิจหลัก�3�บร ิษัท�ได้แก่�บริษัท�ท ีคิวเอ็ม�อินชัวร์ร ันส์�โบรคเกอร์�จ�ากัด�บริษัท�ที�เจ�เอ็น�อินช ัวร์ร ันส์�โบรก
เกอร์�จ�ากัด�และบริษัท�ทรู�เอ็กซ์ตร้า�โบรกเกอร์�จ�ากัด�เพื�อด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย�ในขณะที�บริษัท�ที
คิวเอ็ม�ไลฟ์�อินชัวร์รันส์�โบรคเกอร์�จ �ากัด�และบริษัท�ทรู�ไลฟ์�โบรกเกอร์�จ�ากัด�เพื�อด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกัน
ชีว ิต�นอกจากนี��บริษัทมีบริษัทย่อยที�สนับสนุนธุรกิจหลักอีก�3�บริษัท�ได้แก่�บริษัท�ทีโอ�2020�จ�ากัด�ประกอบธุรกิจ
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ลงทุนในต่างประเทศ�บริษัท�แคสแมท�จ�ากัด�เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ�และซอฟต์แวร์� และบริษัท�อ ีซี��
เลนดิ�ง�จ �ากัด�เป็นผู้ให้บริการสินเชื�อเพื�อผ่อนช�าระค่าซื�อเบี�ยประกันภัย�และบริษัทร่วมอีก�1�บริษัท�ได้แก่�บริษัท�ทีคิวดี�
จ�ากัด�เป็นผู้ให้บริการให ้ค�าแนะน�าที�เกี�ยวข้องกับการประกันภัย� �

เนื�องจากบริษัทฯ�มีความต้องการร่วมลงทุนหรือเข้าซื�อกิจการของบริษัทท ี�มีธุรกิจที�จะเป็นการส่งเสริมระหว่าง
กันตามแผนยุทธศาสตร ์�5�ปี�ระหว่างปี�2563�–�2569��เพื�อหาช่องทางใหม่ในการสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัท
ฯ�ด้วย�TQR�เป็นบริษัทที�ด�าเนินธุรกิจเกี�ยวกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�และเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ�มานานในแง่ของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้จ�าหน่าย�ดังนั �นการลงทุนเพิ�มเกี�ยวกับธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อที�ด�าเนินธุรกิจโดยผู้บริหารหลักที�มคีวามสามารถและประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า�20�ปี�และมี
ผลประกอบที�ดีมาอย่างต่อเนื�อง�ซึ�งคาดว่าสามารถเพิ�มศักยภาพและความมั �นคงให้กับบริษัทฯ�ได้ในระยะยาว�ดงันั �น�การ
ลงทุนของบริษัทฯใน�ครั �งนี��ถือได้ว่าเป็นการช่วยให้เกิดการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�เสร ิมสร้างรายได้และการกระจายความ
เสี�ยงในการลงทุนธุรกิจของบร ิษัทฯ��

ภายหลังการท�าธุรกรรมซื�อหุ้น�TQR�ตามสัญญาซื�อขาย�บริษัทฯ�จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน�TQR�เพ ิ�มขึ�นและ
เมื�อรวมกับจ�านวนหุ้นสามญัของ�TQR�ที�บริษัทฯ�มีอยู่เดิม�190,000�หุ้น�จะท�าให้บร ิษัทฯ�ถือหุ้นสามัญของ�TQR�เท่ากับ�
102,190,000�หุ ้น�คิดเป็นร้อยละ�44.43�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ�TQR�ภายหลังการท�า
รายการดังกล่าวบริษัทฯ�จะส่งกรรมการของบริษัทฯ�จ�านวนสองท่านเพื�อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ�เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการของบร ิษัท�TQR�

นอกจากนี��ผลจากการท�าธุรกรรมซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ตามสัญญาซื�อขายจะท�าให้บริษัทฯ�ม ีหน้าที�ท�าค�าเสนอ

ซื�อหลกัทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.�12/2554�เรื�อง�หลักเกณฑ์�เงื�อนไข�และวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื�อครอบง�ากิจการ�(รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)��โดยบริษัทฯ�มีหน้าที�จะต้องท�าค�าเสนอซื�อหุ้นสามัญ
ส่วนที�เหลือทั �งหมดของ�TQR�จ�านวน�127,810,000�หุ้น�คิดเป็นร้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของ�TQR�ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นของ�TQR�ตอบร ับค�าเสนอซื�อและขายหุ้นสามัญของ�TQR�ในส่วนที�เหลือทั �งหมด
ให้แก่บริษัทฯ�ตามค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์�จะท�าให้บริษัทฯ�ถือหุ้นของ�TQR�ในสัดส่วนสูงสุดที�ร้อยละ�100.00�ของจ�านวน
หุ ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล้วท ั�งหมด�ทั �งนี��โครงสร้างการถือหุ้นของบร ิษัทฯ�ก่อนการเข้าท�ารายการ�และภายหลงัการเข้า
ท�ารายการเกี�ยวโยงกันส�าหรับการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสามัญ�TQR�สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี���

โครงสร้างกลุ่มบริษทั�TQM�ก่อนท�ารายการ�

�

�

�

�

��

�

�

�

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย�

Casmatt�

TQD�

TO�2020�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อ�

*0.08%�

*�บรษิัทฯ�ซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�190,000�หุ้น�
ที�ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครั �งแรก�

(IPO)�ในปี�2564��

�True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

TQC�

100%�

EASY�

100%�

76%�
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โครงสร้างกลุ่มบริษทั�TQM�หลังท�ารายการ�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

จากการพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท�ารายการ�ทั �งที�
เกี�ยวกับล ักษณะรายการและที�เกี�ยวกับการท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันเมื�อเท ียบกับบุคคลภายนอก�รวมถึงความ
เสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่าโดยภาพรวมการเข้าท�ารายการการที�เกี�ยวโยงกันส�าหรับการเข้าลงทุนซื�อ

หุ ้นสามัญของ�TQR�ในคร ั �งนี��จะสร้าง�ประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ�และผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว�ที�ปรึกษาฯ�จึง

มีความเห็นว่าการเข้าท�ารายการในครั�งนี�มีความสมเหตุสมผล�

9. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั�

ที�ปรึกษาฯ�ได้สรุปมูลค่า�TQR�ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามตารางดงันี��

� � � � � � � � � � ���������(หน่วย�:�ล้านบาท)�
วิธีการประเมิน� มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั�TQR�

��

สูงกว่า�(ต��ากว่า)��

ราคาซื�อขาย�5.10�บาทต่อหุ้น�

ความ

เหมาะสม�

� ล้านบาท� บาทต่อหุ้น� บาทต่อหุ้น� ร้อยละ�

วธิีมูลค่าทางบญัชี� 457.91� 1.99� (3.11)� (60.96)� ไม่เหมาะสม�

วธิีปรบัปรุงมูลค่าทางบัญชี� 457.91� 1.99� (3.11)� (60.96)� ไม่เหมาะสม�

วธิีมูลค่าตามราคาตลาด� 2,801.73�–�4,452.75� 12.18�–�19.36� 7.08�–�14.26� 138.85�-�279.60� ไม่เหมาะสม�

วธิีอตัราส่วนราคาต่อก�าไรต่อหุ้น� 3,871.19�–�4,665.19� 16.83�–�20.28� 11.73�–�15.18� 230.02�-�297.71� ไม่เหมาะสม�

วธิีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัช �ี 2,754.35�–�3,605.73� 11.98�–�15.68� 6.88�–�10.58� 134.81�-�207.39� ไม่เหมาะสม�

วิธีส่วนลดกระแสเงินสด��กรณีฐาน� 3,700.12� 16.09� 10.99� 215.44� เหมาะสม�

กรณีวิเคราะห์ความไว� 3,276.37�–�4,280.23� 14.25�–�18.61� 9.15�–�13.51� 179.32�–�264.90� เหมาะสม�

ที�มา�:�ประมาณการโดยที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ�

ที�ปร ึกษาฯ�เห็นว่า�วิธีที�เหมาะสมที�สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ�TQR�ในครั �งนี�คือ�วิธีส่วนลดกระแสเงินสด�
เนื�องจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสด�จะสะท้อนผลการด�าเนินงาน� และค�านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของ�TQR��โดยสรุป�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่า�ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ�TQR�อยู่ในช่วงราคา�14.25�–�18.61�บาทต่อหุ้น�
หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ�1,453.00�–�1,898.19�ล้านบาท�(จ�านวนหุ้นตามสัญญาซื�อขาย�102.00�ล้านหุ้นหร ือคิด

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย�

Casmatt�

TQD�

TO�2020�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อ�

**

True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

TQC�

100%�

EASY�

100%�

76%�

**�TQM�จะมีสัดส่วนการถือหุ้น�

1)�44.43%�ภายหลงัซื�อหุ้นจากกลุ่มผู ้ขาย�

2)� สู ง สุด � 100%� ห ลั ง ท� า ค� า เ ส นอ ซื� อ

หลักทรัพย์�(กรณีผู้ถ ือหุ ้นที�เหลือ ทั �งหมด
ตอบรับค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ)�

��
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เป็นร้อยละ�44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วท ั�งหมดของ�TQR)�ซึ�งเมื�อเทียบกับราคาซื�อขายหุ้น�TQR�ที�มี
มูลค่าเท่ากับ�520.20�ล้านบาท�หรือ�5.10�บาทต่อหุ้น��ปรากฏว่าราคาซื�อขายนั �นต��ากว่ามูลค่ายุติธรรมที�ร้อยละ�179.32�–�

264.90�ดังนั�น�ที�ปรึกษาฯ�ม ีความเห็นว่า�ราคาซื�อขายเป็นราคาที�เหมาะสม���

จากการพิจารณาทั �งข้อดี�ข้อด้อย�และความเสี�ยงของการท�ารายการ�รวมทั �งการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ �

ดังกล่าว�ท ี�ปรึกษาฯ�เห็นว่าการเข้าท�ารายการในครั �งนี��มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที�เหมาะสม�ผู้ถือหุ้น�ควร

อนุมติัการเข้าท�าการรายการที�เกี�ยวโยงกันส�าหรับการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี���

�

�

�

�

�

�

�

�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��2�-�หน้า�1�

ส่วนที��2�:�แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลที�ใช้ในการจดัท�ารายงาน�

ที�ปรึกษาฯ�ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการเข้าท�ารายการในครั �งนี��ซึ�งเป็นเป็นรายการที�เกี�ยวโยง
กันของบริษัทฯ�ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกันฯ�จากข้อมูลที�ได้รับจากบริษัทฯ�การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร�และข้อมูลที�
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั �วไป�รวมถึงข้อมูลอื�นๆ�ที�เกี�ยวข้อง�ซึ�งรวมถึง�แต่ไม่จ �ากัดเพ ียง�

1. มติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ�และสารสนเทศท ี�เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ� ที�เกี�ยวข้องกับการ
เขา้ท�ารายการในครั �งนี��

2. เอกสารของบริษัทฯ�และบริษัทย่อย�เช่น�หนังสือรับรอง�หนังสือบริคณห์สนธิ�และข้อบงัคับ�เป็นต้น�
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี�(แบบ�56-1)�ของบริษัทฯ�สิ�นสุดวันที��31�ธันวาคม�2563�
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี�(แบบ�56-1)�ของ�TQR�สิ�นสุดวันที��31�ธันวาคม�2563�
5. แผนธุรกิจของบริษัทฯ�และบริษัทย่อย�
6. การสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ�รวมถึงบุคคลที�เกี�ยวข้อง�
7. ข้อมูลสถิติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ�และภาวะอุตสาหกรรม�

ความเห็นของที�ปรึกษาฯ�ตั �งอยู่บนสมมติฐานว่า�ข้อมูล�และ/หรือ�เอกสาร�ซึ�งที�ปรึกษาฯ�ได้รับ�ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ�รวมถึงบุคคลที�เกี�ยวข้อง�เป็นข้อมูลที�ถูกต้องและเป็นความจริง�โดยที�ปรึกษาฯ�ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ�นอกจากนี�� �
ที�ปร ึกษาฯ�ถือว่า�สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ�ม ีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย�และไม่มี การเปลี�ยนแปลง

เงื�อนไข�เพิกถอน�หร ือยกเลิก�รวมถึงไม่มีเหตุการณ์หรือเง ื�อนไขใดๆ�ที�อาจจะส่งผลกระทบอย่างม ีนัยส�าคญัต่อการเข้าท�า
รายการในคร ั �งนี�ของบร ิษัทฯ��

ดังนั�น�หากข้อมูลและ/หร ือเอกสารซึ�งที�ปรึกษาฯ�ได้รับไม่ถูกต้อง�และ/หรือไม่เป็นความจริง�หรือสัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ�ไม่มีผลบังคับใช้และ/หรือไม่ผูกพันตามกฎหมาย�และ/หรือมีการเปลี�ยนแปลงเง ื�อนไข�เพิกถอน�
หร ือยกเลิก�และ/หรือมีเหตุการณ์หรือเงื�อนไขใดๆ�ที�อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเข้าท�ารายการในครั �งนี�
ของบร ิษัทฯ�ก็อาจส่งผลต่อความเห็นของที�ปรึกษาฯ�ซึ�งที�ปร ึกษาฯ�ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อ
บริษัทฯ�และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ได�้

ความเห็นของที�ปรึกษาฯ�จัดท�าขึ�นภายใต้ข้อมูลซึ�งท ี�ปรึกษาฯ�ได้รับ�รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม�เงื�อนไขทาง
เศรษฐกิจ�และปัจจัยอื�นๆ�ที�เกิดขึ�นในระหว่างการจัดท�า�ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในภายหลัง�และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที�ปรึกษาฯ�โดยที�ปรึกษาฯ�ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของท ี�ปรึกษาฯ�ฉบบันี��

รายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาฯ�ฉบับนี��จัดท�าขึ�นเพื�อน�าเสนอเป็นข้อมูลเพิ�มเติมใหก้ับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�
เท่านั �น��

อย่างไรก็ตาม�รายงานความเห ็นของที�ปรึกษาฯ�มิได้เป็นการรับรองผลส�าเร็จของการเข้าท�ารายการต่างๆ�
รวมถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�น�และท ี�ปรึกษาฯ�ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ�ที�อาจเกิดขึ�นจากการเข้าท�า
รายการดงักล่าว�ไม่ว่าโดยทางตรงหร ือทางอ้อม�

�
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ส่วนที��3�-�หน้า�1�

ส่วนที��3�:�ลักษณะและรายละเอียดของรายการ�

3.1 ลักษณะโดยทั �วไปของรายการ��

ด้วยท ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัท�ทีคิวเอ็ม�คอร์เปอร์เรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“บริษทัฯ”�หรือ�“TQM”)�ครั �งที��

2/2565�เม ื�อว ันที��8�มีนาคม�2565�ได้ม ีมติอนุมัติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เพ ื�อพิจารณา

อนุมัติให้บริษัทฯ�เข้าท�ารายการลงทุนซื�อหุ ้นสามัญของบริษัท�ท ี�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน) �(“TQR”)�รวมจ�านวน�

102,000,000�หุ ้น�หรือคิดเป็นร้อยละ�44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล้วท ั�งหมดของ�TQR�จากผู้ถือหุ้น

เดิมของ�TQR�ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัทฯ�โดยซื�อจาก�1)�นายอัญชลิน�พรรณนิภา�(“นายอญัชลิน”)�จ�านวน�

59,500,000�หุ ้น�และ�2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�(“นางนภัสนันท์”)�จ�านวน�42,500,000�หุ้น�(รวมเร ียกว่า�“กลุ่ม

ผู้ขายหุ้น”)�ในราคาหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นมูลค่ารวมทั �งสิ�นจ�านวน�520.20�ล้านบาท�(ซ ึ�งต่อไปในรายงานฉบับนี�

เรียกว่า�“ธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR”)��

ทั �งนี��ภายหลังธุรกรรมการซื�อหุ้นสาม ัญของ�TQR�บริษัทฯ�จะมีสัดส่วนการถอืหุ้นใน�TQR�คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ�44.43�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�ซึ�งเกินกว่าร้อยละ�25�ของสิทธิออกเสียงท ั�งหมด
ของ�TQR�เป็นผลให้บร ิษัทฯ�มีหน้าที�ต้องท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ที�เหลือท ั�งหมดของ�TQR�เป็นจ�านวน�127,810,000�
หุ ้น�คิดเป็นร ้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�ในราคาเสนอซื�อหล ักทรัพย์ที�ไม่ต��า
กว่าราคาสูงสุดที�บริษัทฯ�ได้หุ้นสามัญของ�TQR�มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที�ยื�นค�าเสนอซื�อ�กล่าวคือ�
เท่ากับราคาที�บริษัทฯ�ท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�กับกลุ่มผู้ขายที�ราคาหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั �งสิ�นจ�านวน�651.83�ล้านบาท�ทั �งนี��เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.� 12/2554�เร ื�อง�
หล ักเกณฑ์�เงื�อนไข�และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบง�ากิจการ�(รวมท ั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศ�

ทจ.12/2554”)�โดยบริษัทฯ�คาดว่าจะเริ�มท�าค�าเสนอซื�อหลักทรพัย์ส่วนท ี�เหลือทั �งหมดของ�TQR�ได้ภายไตรมาสที��2�ปี�
2565�ภายหลังจากที�ธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�เสร็จสิ�นแล้ว�

สรุปรายละเอียดการเข้าท�ารายการลงทุนซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�

ผู้ขาย� จ�านวนหุ้นที�จะได้มา�

�(หุ้น)�

ร้อยละ� ราคาได้มา�

(บาท)�

จ�านวนเงินรวม��

(บาท)�

หมายเหต�ุ

1)�นายอญัชลิน� ��59,500,000� 25.87� 5.10� 303,450,000� ตามมติคณะกรรมการ
บริษัท�วันที��8�มี.ค.�2565�2)�นางนภัสนันท์� ��42,500,000� 18.48� 5.10� 216,750,000�

3)�ผู้ ถื อหุ้ น ราย อื�น ที�
ต อบรับค�า เ สนอ ซื� อ
หล ักทรัพย์ของบริษัทฯ�

��127,810,0001)� 55.57� ��5.102)� �651,831,0003)� บ ริ ษั ท ฯ � จ ะ เ ริ� ม
กระบวนการท�าค�าเสนอ
ซื� อหลักทรัพย์ทั �งหมด
ของ�TQR�ภายหลังจากที�
ธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญ
ของ�TQR�จากกลุ่มผู้ขาย
เสร็จสมบูรณ์�

รวม� 229,810,000� 99.92� � 1,172,031,000�

4)�ปัจจุบัน�TQM��
ถือหุ้น�TQR��

������190,0004)� �0.08� � �

รวม� 230,000,000� 100.00� � �
หมายเหตุ�:�� 1)�จ�านวนหุ้นที�เหลือทั �งหมดที�บริษัทฯ�จะท�าค�าเสนอซื�อหลักทรพัย์�
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ส่วนที��3�-�หน้า�2�

� 2)�ราคาสูงสุดที�บริษัทฯ�บุคคลตามมาตรา�258�และ�Acting�in�Concert�ได้มาใน�90�วนั�ก่อนวนัที�ยื�นค�าเสนอซื�อหลักทรพัย�์
� 3)�ค�านวณภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นที�เหล ือทั �งหมดตอบรบัค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ��
� 4)�บรษิัทฯ�ซื�อหุ้นสามญั�TQR�ตั �งแต่�TQR�เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร ั �งแรก�(Initial�Public�Offering�-�“IPO”)�

เพื�อซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ�ในเดือนกุมภาพันธ์�2564�

โครงสร้างการถือหุ้น�และโครงสร้างธรุกิจ�ณ�ปัจจบุนั�ของ�TQM�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

โครงสร้างการถือหุ้น�และโครงสร้างธรุกิจ�ของ�TQM�หลังธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR��

�

�

�

�

�

�

ทั �งนี��ธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจ�าหน่าย
ไป�ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที��ทจ.�20/2551�เรื�องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�มีนัยส�าคัญที�เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�เรื�องการ
เปิดเผยข้อมูลและ�

�

ทั �งนี��ธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจ�าหน่าย
ไป�ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที��ทจ.�20/2551�เรื�องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�มีนัยส�าคัญที�เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�เรื�องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งส ินทรัพย์�พ.ศ.�2547�(รวมท ั�งท ี�มี

การแก้ไขเพิ�มเติม)��(“ประกาศเรื�องการได้มาหรือจ�าหน่ายไป”)�โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ�30.22�ตาม

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกนัภยั�

Casmatt�

TQD�

EASY�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

40%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกนัภัยต่อ

*0.08%

*�บรษิัทฯ�ซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�190,000�หุ้น�
ที�ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครั �งแรก�
(IPO)�ในปี�2564��

�
True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

TO�2020�

100%�

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยั�

Casmatt�

TQD�

EASY�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

40%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อ

**�

True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

**�TQM�จะมีสดัส่วนการถือหุ้น�
1)�44.43%�ภายหลังซื�อหุ ้นจากกลุ่มผู้ขาย�
2)� สู ง สุ ด � 100%� ห ลั ง ท� า ค� า เ ส น อ ซื� อ�
หลักทรัพย์�(กรณีผู้ถือหุ้นที� เหลือทั �งหมด

ตอบรับค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ)�

��

TO�2020�
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เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ�ฉบับตรวจสอบ�ส�าหรับปีสิ�นสุด�
ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�และงบการเงินรวมของ�TQR�ฉบับตรวจสอบ�ส�าหรับปีสิ�นสุด�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�
และเมื�อค�านวณขนาดรายการได้มาซึ�งส ินทรัพย์ที�เกิดขึ�นระหว่าง�6�เดือนก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติให้
เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ�พ ิจารณาอนุม ัติการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อขายหุ้น �ท�าใหข้นาดรายการได้มาซึ�ง
สินทรัพย์ในครั�งนี��จะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ�31.07�ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�จึงถือเป็น
รายการถือเป็นรายการประเภทที��2�ที�มีขนาดรายการซึ�งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ� 15.00�หรือสูงกว่า�แต่ต��ากว่าร้อยละ�
50.00�และไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นการตอบแทนการได้มาซึ�งสินทรัพย์ �ตามประกาศเรื�องการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ�งสินทร ัพย์�ดังนั�นบริษัทฯ�จึงมีหน้าที��1)�เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ� ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ�ท ันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี(1)�ท้ายประกาศเรื�องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์�และ�
2)�จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี�ยวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบร ิษัทฯ�ภายใน�21�วัน�นับจากวันที�
เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว�

นอกจากนี��เนื�องจากกลุ่มผู้ขายเป็นกรรมการ�และผู้บริหาร�รวมทั �งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�ในสัดส่วน
ร้อยละ�57.96�ของทุนจะทะเบียนที�ช�าระแล้วทั �งหมดของ�TQM�ผ่านการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ�6.81�ของทุน
จะทะเบียนที�ช�าระแล้วทั�งหมดของ�TQM�และการถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท�อีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�

(“EG”)�ในสัดส่วนร้อยละ�51.15�ของทุนจะทะเบียนที�ช�าระแล้วทั �งหมดของ�TQM�(โดย�EG�มีนายอัญชล ิน�และนางน

ภัสนันท์�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่�และนายอัญชลิน�เป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม��โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ�66.66�และ�33.32�ของทุนจะทะเบียนที�ช�าระแล้วทั �งหมดของ�EG�ตามล�าดับ)�ดงันั �น�ธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าว
จึงเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน�ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที��ทจ.�21/2551�เรื�องหลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไทย�เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการเกี�ยวโยงกัน�พ.ศ.�2546�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศรายการ

ที�เกี�ยวโยงกัน”)�โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ�36.90�ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ�เมื�อค�านวณ

ตามงบการเง ินรวมของบริษัทฯ�ที�ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต�สิ�นสุด�ณ�วันที��31�ธนัวาคม�2564�ซึ�งมี
มูลค่าของรายการสูงกว่า�20�ล้านบาท�และมากกว่าร้อยละ� 3�ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ �และ
บริษัทฯ�ไม่มีการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกับบุคคลกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มผู้ขายที�เกิดขึ�นระหว่าง�6�เดือนก่อนวันที�
คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�พิจารณาอนุม ัติการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อ
ขายหุ้น��

ดงันั ��น�บรษิทัฯ�จงึมหีน้าที�ี�ต้องด�าเนินการต่าง�ๆ�ดงันี��1)�แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อให้ความเห็น
เกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทร ัพย์�และรายการเกี�ยวโยงกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น� 2)�เปิดเผยสารสนเทศที�เกี�ยวข้องกับ
การได้มาซึ�งส ินทรัพย์�และรายการที�เกี�ยวโยงกันแก่ตลาดหลักทรัพย์�และ�3)�เสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เพื�อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว�โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุม ัติไม่น้อยกว่า�3�ใน�4�ของจ�านวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน�โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย�โดยบริษัท
ฯ�ได้แต่งต ั �งบริษัท�สีลม�แอ๊ดไวเซอรี��จ�ากัดเป็นที�ปรึกษาทางการเง ินอิสระ�( “ที�ปรึกษาฯ”�หรือ�“IFA”)�เพื�อให้ความเห็น

แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบร ิษัทฯ�เกี�ยวกับรายการได้มาซึ�งสินทรพัย์และรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

3.2 วัน�/�เดือน�/�ปี�ที�ท�ารายการ�

� บร ิษัทฯ�จะเข้าท�าธุรกรรมการลงทุนซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ภายหลังจากที�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น�ประจ�าปี�2565�ที�จะจัดขึ�นในวันที��28�เมษายน�2565�และเมื�อเงื�อนไขบังคับก่อนต่างๆ�ตามที�ระบุไว้ในสัญญาซื�อ
ขายหุ้นได้ส�าเร็จลุล่วง� (ตามรายละเอียดส่วนที�� 3.6�ของรายงานฉบับนี�)�โดยในเบื�องต้น�บริษัทฯ�คาดว่าการเข้าท�า
รายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส�2�ปี�2565�
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สรุปขั �นตอนในการท�ารายการธุรกรรมการลงทุนซื�อหุ้น�TQR�

ล�าดับที�� วันที�� ขั �นตอนการปฎิบติังาน�

1.� การเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้น�TQR�โดยการท�าสัญญาซื�อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ขาย�

1.1� 8�มี.ค.�2565� TQM�ประชุมคณะกรรมการบร ิษัท�คร ั �งที��2�/2565�เรื�อง�1)�การเข้าซื�อหุ้น�TQR�
จากนายอัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�(“กลุ่มผู้ขาย”)�และ�2)�
การท�าค�าเสนอซื�อหุ้น�TQR�และเปิดเผยมติที�ประชุมต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ�

1.2� 28�เม.ย.�2565� TQM�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น�ประจ�าปี�2565�เพื�อพิจารณาอนุมัติวาระการเข้าซื�อหุ้น�
TQR�จากนายอัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�และการท�าค�า
เสนอซื�อหุ้น�TQR�และเปิดเผยมติที�ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ�

1.3� ภายในไตรมาส�2�
ปี�2565�

TQM�ด�าเนินการซื�อขายหุ้น�TQR�จากกลุ่มผู้ขายผ่านระบบการซื�อขายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ��

2.� การท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ทั �งหมดของ�TQR�

2.1� ภายในไตรมาส�2�
ปี�2565�

บริษัทฯ�คาดว่าจะเริ�มท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ส่วนที�เหลือทั �งหมดของ�TQR�ได้
ภายไตรมาสที��2�ปี�2565�ภายหลังจากที�ธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�เสร็จ
สิ�นแล้ว�

3.3 คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญัญา�

� กรณีการซื�อหุ้น�TQR�โดยการเข้าท�าสัญญาซื�อขายหุ้น�

ผู้ซื�อ� :� บริษัท�ทีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“TQM”)�

ผู้ขาย� :� ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท�ที�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�(“TQR”)�ประกอบด้วย�

รายชื�อ� จ�านวนหุ้นที�เสนอขาย� ร้อยละ1)�

1)�นายอัญชลิน�พรรณนิภา� 59,500,000� 25.87�

2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา� 42,500,000� 18.48�

รวม� 102,000,000� 44.35�
�

� � หมายเหตุ�:�1)�สัดส่วนร้อยละของจ�านวนหุ้นที�เสนอขายเมื�อเปรียบเทียบกับจ�านวนหุ้น
จดทะเบียนท ี�ออกและจ�าหน่ายได้แล้วของ�TQR�เท่ากับ�230.00�ล้านหุ้น�

ราคาเสนอซื�อ� :� 5.10�บาทต่อหุ้น�

มูลค่าการซื�อขาย� :� 520,200,000�บาท�(ห้าร้อยยี�สิบล้านบาทสองแสนบาทถ้วน)�แบ่งเป็น�

1)�นายอัญชลิน�พรรณนิภา��มูลค่ารวมทั �งสิ�น�303,450,000�บาท�

2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�มูลค่ารวมทั �งสิ�น�216,750,000�บาท�

ความสัมพันธ์�

ระหว่างกัน�

:� บริษัทฯ�และกลุ่มผู้ขาย�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับบริษัทฯ�ตาม�ประกาศรายการที�เกี�ยว
โยงกัน�เนื�องจากเป็นกรรมการและผู้บริหาร�รวมทั�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ�
เนื�องจากกลุ่มผู้ขาย�รวมทั�งบริษัท�อ ีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(EG)�ถือหุ้น
บริษัทฯ�รวมทั �งสิ�นร้อยละ�57.96�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ
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บริษัทฯ�และกลุ่มผู้ขายเป็นผู้ที�จะได้ร ับเสนอแต่งตั �งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มี
อ�านาจผูกพนัของ�TQR�

ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างกนัของบุคคลหรือนิติบุคคลที�เกี�ยวข้องในรายการในครั �งนี� �

รายชื�อกลุ่มผู้ขาย�

(บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน)�

ลักษณะความสัมพันธ์�/�ด�ารงต�าแหน่ง�

TQM1)� TQR2)� EG3)

1)�นายอญัชลิน�พรรณนิภา�
���(คู่สมรสของนางนภัสนันท์)�

1)�ด� าร ง ต� า แหน่ ง ปร ะ ธาน
กรรมการ/�ประธานบริษัท���

2)� ถื อ หุ้ น ใ น � TQM� จ� า น วน�
11,195,000�หุ้น(คิดเป็นสัดส่วน
การ ถือหุ้นร้อยละ� 3.73�ของ
จ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่าย
ได้แล้วทั�งหมด)�

1)�ถือหุ้น ในTQR�จ�านวน�
59,500,000�หุ้ น �(คิด เ ป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ�
25.87�ของจ�านวนหุ้นที�ออก
แ ล ะ จ� า ห น่ า ย ไ ด้ แ ล้ ว
ทั �งหมด)�
�

1)�ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ /�
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม��

2)� ถื อ หุ้ น ใ น EG� จ� า น ว น�
899,850�หุ้น�(คิดเ ป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ�66.66�ของ
จ�านวนหุ้นท ี�ออกและจ�าหน่าย
ได้แล้วทั �งหมด)�

2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา� 1)�ด�ารงต�าแหน่ งก รรมการ /�
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร��

2)� ถื อ หุ้ น ใ น � TQM�จ� า น วน�
9,248,200�หุ้น�(คิดเป็นสัดส่วน
การ ถือหุ้นร้อยละ� 3.08�ของ
จ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่าย

ได้แล้วทั�งหมด)�

1)�ถือหุ้น ในTQR�จ�านวน�
42,500,000�หุ้ น �(คิด เ ป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ�
18.48�ของจ�านวนหุ้นที�ออก
แ ล ะ จ� า ห น่ า ย ไ ด้ แ ล้ ว
ทั �งหมด)�

�

1)� ถื อ หุ้ น ใ น � EG� จ� า น ว น�
449,850�หุ้น�(คิดเ ป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ�33.32�ของ
จ�านวนหุ้นท ี�ออกและจ�าหน่าย
ได้แล้วทั �งหมด)�
�

�

ที�มา��:� 1)�บรษิัทฯ�และตลาดหลกัทร ัพย์แห่งประเทศไทย�ซึ�งแสดงข้อมูลรายชื�อผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ�ณ�วนัที��26�พฤศจิกายน�2564�
2)�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย�ซึ�งแสดงข้อมูลรายชื�อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ณ�วันที��17�มนีาคม�2565�
3)�บอ.จ.�5�ของ�EG�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์�ลงวนัที��12�มกราคม�2565�

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ�TQM�และ�TQR�ของกลุ่มผู้ขายหุ้น�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3.73%� 3.08%� 42.04%�

66.66%� 33.32%�

25.87%�18.48%�

0.08%�

51.15%�

�

TQR�
�

TQM�

�

ผู้ถือหุ้นอื�น�
นายอญัชลิน��

พรรณนิภา�

�

EG�

นางนภสันันท�์

พรรณนิภา�
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ข้อมูลเกี�ยวกบับริษทั�ที�คิว�อาร�์จ�ากดั�(มหาชน)�มีรายละเอียดสรุปดังนี� �

� 1.�ข้อมูลทั �วไปของบริษทั�

ชื�อบริษัท� บริษัท�ที�คิว�อาร์�จ �ากัด�(มหาชน)�

วนัที�จดทะเบียนจัดตั �ง� 20�มีนาคม�2555�

เลขทะเบียนนิติบุคคล� 0107563000274�

ที�ตั �งส�านักงานใหญ่�
46/7�อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล�ชั �น�8�ถนนรัชดาภิเษก�แขวงห้วยขวาง�เขตห้วยขวาง�
กทม.�10310�

ทุนจดทะเบียน� 115,000,000�บาท��
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวน�230,000,000�หุ้น�มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�0.50�บาท�

ทุนช�าระแล้ว� 115,000,000�บาท��
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวน�230,000,000�หุ้น�มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�0.50�บาท�

ประเภทธุรกิจ� ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�ในการให้บริการจัดหา
ประกันภัยต่ออย่างครบวงจร�(Integrated�Reinsurance�Solution�Provider�)�ตั �งแต่การให้
ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า�เพื�อจ ัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา�(Treaty�Reinsurance)�
และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย�(Facultative�Reinsurance)�ที�เหมาะสมที�สุดแก่
คูค่้าทั �งบร ิษัทประกันภัย�(Cedant)�และบริษัทรับประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�ตลอดจนร่วม
วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้ค�าปรึกษาเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รูปแบบใหม่จากต่างประเทศและน�ามาประยุกต์ให ้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของ

ประเทศไทย�และประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ�สามารถตกลงท�าสัญญาประกันภัยต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ�บรรลุวตัถุประสงค์ในการท�าประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์�

ผู้สอบบญัช�ี บริษัท�ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์�คูเปอร์ส�เอบีเอเอส�จ�ากัด�

���ที�มา�:�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย�และหนังสอืรบัรอง�TQR�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์����

2.�คณะกรรมการบริษทั�

รายชื�อคณะกรรมการของ�TQR�ก่อนและหลังการท�ารายการ�

� ก่อนการเข้าท�ารายการ1)� หลังการเข้าท�ารายการ2)�

รายชื�อคณะกรรมการ� 1.�นาย�กฤษณะ�บุญยะชยั� �1.�นาย�กฤษณะ�บุญยะชยั�

� 2.�นาย�ชนะพันธ์ุ�พิริยะพันธ์ุ� �2.�นาย�ชนะพันธุ์�พิริยะพันธ์ุ�

� 3.�นาง�ยุพเรศ�พิริยะพนัธ์ุ� �3.�นาง�ยุพเรศ�พิริยะพันธ์ุ�

� 4.�นาย�พรเกษม�เหล่าฤทธิรัตน�์ �4.�นาย�พรเกษม�เหล่าฤทธิรตัน�์

� 5.�นาย�กฤษณ์�สุจเร� �5.�นาย�กฤษณ์�สุจเร�

� 6.�น.ส.�ไตรทิพย์�ศิวะกฤษณ์กุล� �6.�น.ส.�ไตรทิพย์�ศิวะกฤษณ์กุล

� 7.�นาย�ชัชวิน�พิพัฒน์โชติธรรม� �7.�นาย�ชัชวิน�พ ิพัฒน์โชติธรรม�

� 8.�นาย�ทนุธรรม�เกียรติไพบูลย�์ �8.�นาย�ทนุธรรม�เกียรติไพบูลย�์

� � �9.�นายอัญชลิน�พรรณนิภา�

� � 10.�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�
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� ก่อนการเข้าท�ารายการ1)� หลังการเข้าท�ารายการ2)�

ผู้มีอ�านาจลงนาม� นายชนะพันธุ์�พ ิริยะพันธุ์�หรือนางยุพเรศ�
พิริยะพันธุ์�ลงลายมือชื�อร่วมกับ�นายพร
เกษม�เหล่าฤทธิรัตน์�และประทับตราส�าคัญ
ของบริษัทฯ��

นายชนะพันธุ์� พิริยะพันธุ ์�หรือนางยุพเรศ�
พิร ิยะพันธ์ุ�หรือนายพรเกษม�เหล่าฤทธ ิรัตน์
คนใดคนหนึ�ง�ลงลายมือชื�อร่วมกับ�นายอัญช
ลิน�พรรณนิภา�หรือนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�
รวมเป็นสองคน�และประทับตราส�าค ัญของ
บริษัทฯ�

���ที�มา�:�� 1)�หนังสอืรบัรอง�TQR�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์�����

2)�ในฐานะตัวแทนของบรษิัทฯ�ในการพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของ�TQR�ในเรื�องที�เกี�ยวกบับริหารจดัการ
และการด�าเนินธุรกิจ�TQR�ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นของ�TQR�หรอืที�ประชุมคณะกรรมการของ�TQR�(แล ้วแต่กรณี)�

เมื�อครั �งก่อตั �ง�TQR�นายอัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�มีสถานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นเท่านั �น�

โดยไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจตั �งแต่ต้น� เนื�องจากลักษณะธุรกิจของ�TQR�จะเน้นบุคลากรที�มีความ

เชี�ยวชาญในด้านการประกันภัยต่อ�ประกอบกับคุณอัญชลินและคุณนภัสนันท์มีความเชื�อมั �นในความสามารถของกลุ่ม

ผู้บริหารของ�TQR�จึงไว้ใจให ้คุณชนะพันธ์�พิริยะพนัธุ์�คุณยุพเรศ�พิริยะพันธ์ุ�และคุณพรเกษม�เหล่าฤทธิรัตน�์ซึ�งเป็นผู้

ร่วมก่อตั�งและม ีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า�20�ปี�เป็นผู้บริหารหลักของ�TQR�

ภายหลังการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�เสร็จสิ�นลง�จะท�าให้�TQR�มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ�

โดยบริษัทฯ�จะต้องปฎิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลและบร ิหารจัดการบร ิษัทย่อยและบริษัทร่วม�เพื�อให้บริษัทฯ�

สามารถควบคุมดูแลการจัดการ�และรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้เสมือนเป็นหน่วยงาน

หนึ�งของบริษัทฯ�เพื�อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ�รวมทั �งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ �โดยการแต่งตั�งหรือเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารใน

บริษัทย่อยและบร ิษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ�ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว�

จากเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ�จึงได้พิจารณาเสนอชื�อนายอญัชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�ให ้
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ�เพื�อเข้าเป็นกรรมการใน�TQR�เนื�องจากเห็นว่า�คุณอัญชลินและคุณนภัสนันท์มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการ�ก.ล.ต�และมีประสบการณ์เกี�ยวกับธุรกิจประกันภัยมายาวนาน�มีความรู ้�ประสบการณ์�และ
สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ�TQR�ในเรื�องที�เกี�ยวกับการบริหาร
จัดการท ั �วไปและการด�าเนินธุรกิจเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ�และบริษัทย่อย�ตามหน้าที�และความร ับผิดชอบตาม
กฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ�

3.�ผู้ถือหุ้น��

� ภายหลังการเข้าซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�บริษัทฯ�จะถือหุ้นใน�TQR�รวมร้อยละ�44.43�ภายหลังจากกลุ่มผู้ขาย
ขายหุ้นทั �งหมดแก่บริษัทฯ�และจะถือหุ้นใน�TQR�รวมร้อยละ�100�กรณีผู้ถือหุ้นทุกรายที�เหลือของ�TQR�ตอบรับค�า
เสนอซื�อจาก�TQM�ในการท�าค�าเสนอซื�อหล ักทรพัย์ส่วนที�เหลือทั�งหมดของ�TQR��

�

�

�

�
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โครงสร้างการถือหุ้นของ�TQR�ก่อนและหลังการท�ารายการ�

รายชื�อผู้ถือหุ้น�

ก่อนการเข้าท�ารายการ1)� หลงัการเข้าท�ารายการ2)� หลังการเข้าท �ารายการ

และท�าค�าเสนอซื�อ3)�

จ�านวนหุ้น� ร้อยละ� จ�านวนหุ้น� ร้อยละ� จ�านวนหุ้น� ร้อยละ�

1.�บรษิัท�ทีควิเอ็ม�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากดั�(มหาชน)� 190,000� 0.08� 102,190,000� 44.43� 230,000,000� 100.00

2.�นายอัญชลิน�พรรณนิภา� 59,500,000� 25.87� -� -� -� -

3.�นางนภสันันท์�พรรณนิภา� 42,500,000� 18.48� -� -� -� -

4.�นางยุพเรศ�พิริยะพนัธุ์� 30,600,000� 13.30� 30,600,000� 13.30� -� -

5.�นายพรเกษม�เหล่าฤทธิรตัน์� 20,400,000� 8.87� 20,400,000� 8.87� -� -

6.�นายกฤษณ์�สุจเร� 17,000,000� 7.39� 17,000,000� 7.39� -� -

7.�บรษิัท�กรุงเทพประกนัภยั�จ�ากดั�(มหาชน)� 2,010,100� 0.87� 2,010,100� 0.87� �

8.�นายนฤทธิ ��เนาวรตัน์วฒันา� 1,985,400� 0.86� 1,985,400� 0.86� �

9.�น.ส.วลัยณัฐ�ตรวีศิวเวทย์� 1,725,500�� 0.75� 1,725,500�� 0.75� -� -

10.�นายมนต์ชยั�ลีศิรกุิล� 1,490,000�� 0.65� 1,490,000�� 0.65� -� -

11.�น.ส.สุลล ิตา�ถานบุรี� 1,211,400�� 0.53� 1,211,400�� 0.53� -� -

12.�อื�นๆ� 51,387,600�� 22.34� 51,387,600�� 22.34� -� -

รวม� 230,000,000� 100.00� 230,000,000� 100.00� 230,000,000� 100.00

���ที�มา�:�� 1)�บรษิัทฯ�และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย�ซึ�งแสดงข้อมูลรายชื�อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ณ�วันที��17�มนีาคม�2565�
����������� 2)�โครงสร ้างการถือหุ้น�TQR�ภายหลงัจากบรษิัทฯ�ท�ารายการเข้าซื�อหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย�

������������ 3)�โครงสร ้างการถือหุ้น�TQR�ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นที�เหลือทั �งหมดตอบรบัค�าเสนอซื�อหลักทรพัย์ของบรษิัทฯ�

�

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ�TQR�ก่อนและหลังการเข้าท�ารายการ��

�������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���หมายเหตุ� :�สดัส่วนดงักล่าวขึ�นอยู่กบัความส�าเร็จในการท�าค�าเสนอซื�อหล ักทรัพย์ส่วนที�เหลือทั �งหมดของ�TQR�หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ������������������
TQR�ตอบรบัค�าเสนอซื�อ�จะท�าให้สัดส่วนของหุ้นที�ถ ือหลงัการซื�อทั �งหมดจะเพิ�มขึ�นเป็นประมาณร้อยละ�100.00�

�

� 4.�ข้อพิพาททางกฎหมาย�

����-�ไม่มี�–�

นายอญัชลิน�และ

นางนภัสนันท�์

�

ผู้ถือหุ้นอื�น�

44.35%� 55.57%�

�

TQR�

�

TQM�
�

ผู้ถือหุ้นอื�น�

44.43%� 55.57%�

�

TQR�

�

TQM�

�

TQR�

100.00%1)

1.�โครงสร้างก่อนการท�ารายการ� 2.�โครงสร้างภายหลงั �

การเข้าซื�อหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย�
3.�โครงสร้างภายหลงั�

การท�าค�าเสนอซื�อหลักทรพัย์�

�

TQM�

0.08%�
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5.�ข้อมูลสรปุทางการเงินของ�TQR����������

งบแสดงฐานะการเงิน1)�

(หน่วย�:�ล้านบาท)�

31�ธ.ค.�2562�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2563�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2564

งบตรวจสอบ�

ประเภทงบ� งบเฉพาะกิจการ� งบเฉพาะกิจการ� งบรวม2)�

สินทรัพย์รวม� 128.67� 212.98� 547.36

หนี�ส ินรวม� �72.40� 111.49� ��88.15�

ส่วนผู้ถือหุ้น� �56.27� 101.50� 459.21

งบก �าไรขาดทุน� ปี�2562� ปี�2563� ปี�2564�

รายได้รวม� 132.49� 196.04� 256.37

ค่าใช้จ่ายรวม� ��88.45� 121.99� 158.91

ก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิ� ��44.04� ��74.06� �97.46�
หมายเหตุ�:�� 1)�โปรดอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับ�TQR�ได้ในเอกสารแนบ�2�ของรายงานฉบบันี��

2)�TQR�เข้าลงทุนในบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัด�ในสัดส่วนร้อยละ�55�ซึ�งเป็นบริษัทที�จดทะเบียนจัดต ั �งใหม่� เมื�อวันที��22�
กันยายน�2564�เพื�อให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื�อการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์�(Online�Learning�Solutions)�
และระบบระบุต ัวตนผู้ใช้งาน�(Face�Detection�and�Face�Recognition)�ปัจจุบ ันบริษัทดังกล่าว�ยังไม่มีรายได้จากการ
ด�าเนินธุรกิจ�

3.4 ประเภทและขนาดของรายการ�

3.4.1 รายการได้มาซึ�งสินทรพัย�์

� รายละเอียดข้อมูลการค�านวณขนาดรายการ�มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�และก�าไรสุทธิของบริษัทฯ�

และ�TQR�ดังนี��
� � � � � � � � � ������ �������(หน่วย:�ล้านบาท)�

ข้อมูลทางการเงิน�� บริษทัฯ1)� TQR2)�

สินทรัพย์รวม� 4,436.40� 547.36�

หกั�สินทรัพย์สิทธิการใช�้ 483.72� 14.46�

หกั�สินทรัพย์ไม่ม ีตัวตน� ��������755.68� 12.48�

หกั�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช�ี 27.21� 4.60�

หกั�หนี�ส ินรวม� 1,425.81�� 88.15�

หกั�ส่วนผู้ถือหุ้นที�ไม่มีอ�านาจควบคุม� 334.22� 1.33�

สินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)� 1,409.76� 426.34�

ส่วนของก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิของบริษัท�12�เดือนย้อนหลงั� 891.77� 97.46�
หมายเหตุ��:�1)�งบการเงนิของบรษิัทฯ�ส�าหรบัปีส ิ�นสุด�วนัที��31�ธันวาคม�2564�ฉบับตรวจสอบซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี�

���2)�งบการเงนิของ�TQR�ส�าหรบัปีสิ�นสุด�วนัที��31�ธันวาคม�2564�ฉบับตรวจสอบ�ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชี�

รายละเอียดการค�านวณขนาดรายการตามเกณฑ์การค�านวณขนาดรายการ�

เกณฑ์การค�านวณ

ขนาดรายการ�

สูตรการค�านวณ1)� ขนาดรายการ�

(ร้อยละ)�

1)�เกณฑ์มูลค่าของ�
����สินทรัพย์�(NTA)�

(NTA�ของ�TQR�x�สัดส่วนการเข้าถือหุ้น�x�100)�
NTA�ของบริษัทฯ�

(426.34�x�99.92%�x�100)�/�1,409.76�

30.22�
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เกณฑ์การค�านวณ

ขนาดรายการ�

สูตรการค�านวณ1)� ขนาดรายการ�

(ร้อยละ)�

2)�เกณฑ์ก�าไรสุทธ�ิ (ก�าไรสุทธ ิจากการด�าเนินงานของ�TQR�x�สัดส่วนการเข้าถือหุ้น�x�100)�
ก�าไรสุทธ ิจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ�

(97.46�x�99.92%�x�100)�/�891.77�

10.92�
�

3)�เกณฑ์มูลค่ารวม�
����ของสิ�งตอบแทน�

(จ�านวนเงินที�จ่ายหร ือได้รบัตามสดัส่วน�x�100)�
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ�
1,172.03�/�4,436.40�

26.42�
�

4)�เกณฑ์มูลค่า�
����ของหลักทรัพย์�

(จ �านวนหลักทรัพย์ที�บริษัทฯ�ออกเพื�อช�าระสินทรัพย์�x�100)��

จ�านวนหุ้นที�ออกและช�าระแล้วของบริษัท�

*ไม่สามารถค�านวณได้เนื �องจากไม่มกีารออกหลกัทรพัย์เพื �อช�าระค่าหุ้น�TQR�

N/A

หมายเหตุ�:�1)�ค�านวณภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ�TQR�ตอบรับค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ��

ธุรกรรมการซื�อหุ ้นดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที��
ทจ.�20/2551�เรื�อง�หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�มีนัยส�าคัญที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน�ลง
วันที��31�สิงหาคม�2551�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�
เรื�อง�การ�เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์�พ.ศ.� 2547�
ลงวันที��29�ตุลาคม�2547�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศได้มาหรือจ�าหน่ายไปฯ”)�โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ�30.22�ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธ ิ�(NTA)�โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ�ฉบับ

ตรวจสอบ�ส�าหรบัปีสิ�นสุด�ณ�วนัที��31�ธันวาคม�2564�และงบการเงินรวมของ�TQR�ฉบับตรวจสอบ�ส�าหรับปีสิ�นสุด�ณ�
วันที��31�ธันวาคม�2564�และ เมื�อค�านวณขนาดรายการได้มาซึ�งส ินทร ัพย์ที�เกิดขึ�นระหว่าง �6�เดือนก่อนวันที�
คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�พิจารณาอนุม ัติการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อ
ขายหุ ้น��ท�าใหข้นาดรายการได้มาซึ�งสินทร ัพย์ในครั�งนี��จะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ�31.07�ตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�จึงถือเป็นรายการถือเป็นรายการประเภทท ี��2�ที�มีขนาดรายการซึ�งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ�
15.00�หรือสูงกว่า�แต่ต��ากว่าร้อยละ�50.00�และไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นการตอบแทนการได้มาซ ึ�งส ินทรัพย์�ตาม
ประกาศเร ื�องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์�ดงันั �นบริษัทฯ�จึงมีหน้าที��1)�เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ�และ�2)�จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ ้นเกี�ยวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ�ภายใน�21�วัน�นับ
จากวันที�เปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าว�

3.4.2 รายการที�เกี�ยวโยงกนั�

� นอกจากนี��เนื�องจากผู้ถือหุ้นเดิมของ�TQR�หรือกลุ่มผู้ขาย�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ�หร ือเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ�หรือเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ�ดังนั �น�ธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการเกี�ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที��ทจ.�21/2551�เรื�องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที�เกี�ยวโยงกัน �และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไทย�เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบ ียนใน

รายการเกี�ยวโยงกัน�พ.ศ.�2546�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)� (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”)�โดยม ีขนาด

รายการเท่ากับร้อยละ�36.90����ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ�เมื�อค�านวณตามงบการเงินรวมของ
บร ิษัทฯ�ที�ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต�ส�าหร ับปีสิ�นสุด�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�โดยมีรายละเอียด
ดังนี��

�
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รายละเอียดการค�านวณขนาดรายการที�เกี�ยวโยงกนั�

เกณฑ์การค�านวณ�

ขนาดรายการ�

สูตรการค�านวณ� ขนาดรายการ

(ร้อยละ)�

ขนาดรายการที�เกี�ยวโยงกัน� (มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�ช�าระให้กลุ่มผู้ขาย�x�100)�
มูลค่าสินทรพัย์ท ี�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ�

520.20�/�1,409.76�

36.90�
�

จากการค�านวณ�การเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าวม ีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ�36.90�ของมูลค่า
สินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัท�โดยการท�ารายการเกี�ยวโยงในคร้งนี��ถือเป็นรายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือ
บร ิการที�มีขนาดรายการซึ�งมากกว่า�20�ล้านบาท�รวมท ั�งมากกว่าร้อยละ�3�ของมูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�
ของบร ิษัทฯ�ทั �งนี�บริษัทฯ�ไม่มีการท�าธุรกรรมใดที�ก่อให้เกิดรายการเกี�ยวโยงกับบุคคลกลุ่มเดียวกันคือ�กลุ่มผู้ขาย
ระหว่าง�6�เดือนก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมตัิการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าว�

ดงันั้น�บรษิทัฯ�จงึมหีน้าที�ตอ้งด�าเนินการตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน�ดังต่อนี��

1. เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย� (“ตลาดหลกัทร ัพย์

ฯ”)ตามประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

2. แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�(IFA)�เพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกับธุรกรรมการซื�อหุ้น�รวมทั �งจัดส่ง

ความเห็นดงักล่าวต่อส�านักงาน�ก.ล.ต.�ตลาดหลักทรัพย์ฯ�และผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ�

3. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ� เพื�อขออนุม ัติธุรกรรมการซื�อหุ้น�โดยจัดส่งรายงาน

ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเง ินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า�14�วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น�โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติ

การเข้าท�ารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต��ากว่า�3�ใน�4�ของจ�านวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ ้นที�มีส่วนได้เสีย�โดยต้องระบุชื�อและ

จ�านวนของผู้ถือหุ ้นที�ไม่มีสิทธิออกเสียง�ลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย�

อนึ�ง�ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น�ประจ�าปี� 2565�ซึ�งจะจัดขึ�นในวันที��28�เมษายน�2565�ผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้
เสีย�ณ�วันที��25�มีนาคม�2565�หรือวันก�าหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นล่าสุดเพื�อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น�ประจ�าปี�2565�จะไม่
มีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื�ออนุมติัธุรกรรมการซื�อหุ้น�ทั �งนี��รายชื�อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ณ�วันที��26�พฤศจิกายน�2564�
ปรากฎรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียที�ไม่มีสิทธิออกสียงลงคะแนน�ได้แก่�

รายชื�อผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ�ที�มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�

ล�าดับ� รายชื�อ�� จ�านวนหุ้นที�ถือในบริษทัฯ��

ณ�วันที��26�พฤศจิกายน�2564�

� � จ�านวนหุ้น� ร้อยละ

1.� บริษัท�อีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(“EG”)� 153,446,400� 51.15�

2.� นายอญัชลิน�พรรณนิภา� ��11,195,000� ��3.73�

3.� นางนภัสนันท์�พรรณนิภา� ���9,248,200� ��3.08�

� รวม� 173,889,600� 57.96�
���ที�มา�:�ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย�
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���หมายเหตุ�:�1)�EG�ถือหุ้นโดยนายอ ัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�จ�านวนรวมร้อยละ� 99.99�ของจ�านวนหุ้นที�ออก
และจ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมด��

� �����2)�นายอญัชล ิน�พรรณนิภา�เป็นผู้ถือหุ้น�กรรมการ�ผู้บรหิาร�ของบรษิัทฯ��
� �����3)�นางนภสันันท์�พรรณนิภา�เป็นผู้ถือหุ้น�กรรมการ�ผู้บรหิาร�ของบรษิัทฯ��
� ���������(รายละเอียดแสดงในตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของบุคคลหรอืนิติบุคคลที�เกี�ยวข้องในรายการในคร ั �งนี�)�

3.5 รายละเอียดของสินทรพัยที์�จะได้มา�

� ภายหลังการเข้าซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�จากกลุ่มผู้ขายและการท�าค�าเสนอซื�อเสร็จสิ�น�บริษัทฯ�จะถือหุ้นใน�
TQRรวมร้อยละ�100.00�หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ�TQR�ตอบร ับค�าเสนอซื�อ�โดยบริษัทฯ�จะเข้าถือหุ้น�TQR�จ�านวน
ทั �งสิ�น�230,000,000�หุ ้น�มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�0.50�บาท�ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับจ�านวนการตอบรับและระดับความส�าเร็จในการ
ท�าค�าเสนอซื�อ�โดยแบ่งเป็น�

ส่วนที��1�:�กรณีการซื�อหุ้น�TQR�โดยการเข้าท�าสัญญาซื�อขายหุ้น� �

บริษัทฯ�มีความประสงค์จะซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�จากกลุ่มผู้ขาย�จ�านวน�102,000,000�หุ้น�มูลค่าท ี�ตราไว้หุ้น
ละ�0.50�บาท�คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ�44.35�ของหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�ในราคาหุ้นละ�5.10�บาท�
คิดเป็นมูลค่ารวมทั �งสิ�น�520.20�ล้านบาท�โดยภายหลังการเข้าซื�อหุ้นสามัญของ� TQR�จะท�าให้�TQR�มีสถานะเป็น
บร ิษัทย่อยของบริษัทฯ�อย่างไรก็ตาม�บริษัทฯ�จะเข้าท�ารายการภายหลังได้อนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวจากที�
ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นครั �งที��1/2565�ของบริษัทฯ��

ส่วนที��2�:�กรณีของการท�าค�าเสนอซื�อ�

บริษัทฯ�ด�าเนินการท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ส่วนที�เหล ือทั �งหมดของ�TQR�จ�านวน�127,810,000�หุ ้น�มูลค่าที�
ตราไว ้หุ้นละ�0.50�บาท�คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ�55.57�ของหุ้นท ี�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�หาก
การด�าเนินการในส่วนที��1�เสร็จสมบูรณ์และหากผู้ถือหุ้นทุกรายของ�TQR�ตอบรับค�าเสนอซื�อ�โดยเมื�อรวมสัดส่วนของ
หุ ้นที�ถือหลักการซื�อในส่วนท ี��1�แล้ว�ส ัดส่วนของหุ้นที�บริษัทฯ�ถือหลังการซื�อทั �งหมดจะเพิ�มขึ�นเป็นประมาณร้อยละ�
100.00�ของหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�

ทั �งนี�ข้อมูลของ�TQR�ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ�2�ของรายงานฉบบัน ี��

3.6 สัญญาซื�อขายหุ้น�

สรุปเงื�อนไขส �าคัญของร่างสญัญาซื�อขายหุ้น�(Share�Purchase�Agreement)��

คู่สญัญาที�เกี�ยวข้อง� ผู้ซื�อ��:�บริษัทฯ�
ผู้ขาย�:�1)�นายอัญชลิน�พรรณนิภา�
����������2)�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�

วนัที�ลงนามในสัญญา� บริษัทฯ�คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นในวันที��29�เมษายน�2565�
ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี�2565��ซึ�งจะได้พิจารณาอนุมัติการ
เข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR��������

หุ ้นที�จะซื�อขาย� หุ้นสามัญเดิมของ�TQR�ที�ถือโดยผู้ขายจ�านวนรวม�102,000,000�หุ ้น�(หนึ�งร้อยสอง
ล้านหุ้น)�ซึ�งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ�44.35�ของหุ้นท ี�ออกและช�าระแล้วทั �งหมดของ�
TQR�โดยแบ่งเป็น�
1) นายอัญชลิน�พรรณนิภา��จ�านวน�59,500,000�หุ ้น�(ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนหุ้น)�
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2) นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�จ�านวน�42,500,000�หุ ้น�(สี�สิบสองล้านห้าแสนหุ้น)��

ราคาซื�อขายหุ้น� ราคาหุ้นละ�5.10�บาท�(ห้าบาทสิบสตางค์) �คิดเป็นราคาช�าระค่าหุ้นให้กับผู้ขาย
ทั �งหมดจ�านวน�520,200,000�บาท�(ห้าร้อยยี�สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)�โดยแบ่งเป็น�
1) ช�าระให้แก่นายอัญชลิน�พรรณนิภา�จ�านวน�303,450,000�บาท�(สามร้อยสาม

ล้านสี�แสนห้าหมื�นบาทถ้วน)�
2) ช�าระให้แก่นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�จ�านวน�216,750,000�บาท�(สองร้อยสิบ

หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื�นบาทถ้วน)��

วั นที� ก า ร ซื� อ ข า ย เ ส ร็ จ
สมบูรณ์�

ภายหลังจากเงื�อนไขบังคับก่อนที�ส�าคัญส�าเร็จ �และผู้ขายตกลงโอนหุ้นที�จะขาย
ทั �งหมดให้กับผู้ซื�อในวันเดียวกัน�

เงื�อนไขการช�าระเงิน� การซื�อขายหุ้นทั �งหมด�ให้ด�าเนินการซื�อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการซื�อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ��

เงื�อนไขบังคับก่อนที�ส�าคัญ� 1)�ไม่ม ีเหตุการณ์ที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างม ีนัยส�าคัญเกิดขึ�น ต่อ
ธุรกิจ�ทรัพย์ส ิน�รายได้�ก�าไร�หรือขาดทุน�หนี�สิน�การจัดการ�สถานะทางกฎหมาย�
เงื�อนไข�(ทางการเงิน�หรือทางการด�าเนินงาน�หรือ�กรณีอื�น)�ส่วนของผู้ถือหุ้น�ผล
การด�าเนินงาน�หรือโอกาสในการด�าเนินธุรกิจของ�TQR�
2)�ธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อย�กว่า�3�ใน�4�ของจ�านวนเสียงท ั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม
และม ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย
และไม่มีสิทธิออกเสียง�
3)�ผู้ขายตกลงด�าเนินการใด�ๆ �ที�จ�าเป็นเพื�อให้บุคคลที�ผู้ซื�อก�าหนดได้รับการแต่งตั�ง
เป็น�กรรมการท ี�ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารใน�TQR�จ�านวน�2�ท่าน�ท ั�งนี��บุคคลผู้ที�จะ
ได้ร ับการแต่งตั �งจะต้องเ ป็นผู้ที�มีคุณสมบ ัติครบถ้วนตามกฎหมาย�รวมทั �งตาม
หลักเกณฑ�์ตามที��ก.ล.ต.�และ/หรือ�ตลาดหลกัทรัพย์ฯ�ก�าหนด�และได้รบัการแต่งต ั�ง
จากผู้ซื�อ�

ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย� ผู้ซ ื�อและผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากร�(หากมี)�และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เจรจาและการเข้าท�าสัญญาในส่วนของตน�

การเลิกสัญญา� การเลิกสัญญาฉบับนี�ท�าได้โดยการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั �งสองฝ่าย�หากเกิด
กรณีใดกรณีหนึ�ง�ดังต่อไปนี��
1)�คู่สัญญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดกระท�าผิดสัญญา�โดยฝ่ายที�ผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาด�ดังกล่าวให้เสร็จสิ�นภายในก�าหนดเวลา�15�วันนับจากวันที�ได้รับค�าบอก
กล่าวเป็นหนังสือโดยไม่มีเหตุอันสมควร��
2)�คู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งตกเป็นผู้ล้มละลาย�ถูกค�าสั �งพิทักษ์ทร ัพย์เด็ดขาด�ถูก
ค�าสั �งให้ฟื� นฟูกิจการ�หรือยินยอมให้ผู้อื�นเข้าจัดการทร ัพย์สินของคู่ส ัญญาทั �งหมด�
หรือด�าเนินการช�าระบัญชี�หรือเลิกบริษัท�
3)�TQR�ด�าเนินการใด�ๆ�อันจะเป็นผลให้กระทบต่อสิทธิและ/หรือความรับผิดชอบ�
รวมถึงสถานะการเงินของ�TQR�อย่างมีนัยส�าคัญ�ผู้ซื�อมีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยบอก
กล่าวการเลิกสญัญาเป็นหนังสือแก่ผู้ขาย�

�
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� ความเห็นที�ปรึกษาฯ�

� ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่า�เงื�อนไขส�าคัญที�ปรากฏในสัญญามีความเป็นธรรมทั �งสองฝ่าย�เป็นไปเพื�อประโยชน์ของ
บริษัทฯ�เป็นการป้องกันความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นกับบริษัทฯ�ทั �งก่อนและหลังการเข้าท�ารายการได้เป็นอย่างดี�มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ��ในขณะที�ราคา
ซื�อขายหุ้นที�ราคาหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นราคาช�าระค่าหุ้นให้กับผู้ขายทั �งหมดจ�านวน�520.20�ล้านบาท�เป็นราคาที�ต��า
กว่าราคาที�ที�ปรึกษาฯ�ว ิเคราะห์ด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด�(รายละเอียดในส่วนที��5�:�การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นสามัญ)�ดังนั�นที�ปรึกษาฯ�จึงมีความเห็นว่า�เงื�อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม�

3.7 มูลค่ารวมสิ�งตอบแทน�

� มูลค่าสิ�งตอบแทนส�าหรับการเขา้ซื�อหุ้น�TQR�โดยการซื�อหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย�และการได้มาจากการท�าค�าเสนอ
ซื�อหล ักทรัพย์จ�านวนรวม�229,810,000�หุ้น�คิดเป็นมูลค่าสิ�งตอบแทนประมาณ�1,172.03�ล้านบาท�โดยบริษัทฯ�จะ
ช�าระมูลค่าสิ�งตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ�TQR�เป็นเงินสดทั �งจ�านวนแบ่งเป็น�

1)�บริษัทฯ�จะช�าระค่าหุ้นสามัญของ�TQR�ในมูลค่ารวมไม่เกิน�520.20�ล้านบาท�ซึ�งเป็นมูลค่ารวมของสิ�งตอบ
แทนส�าหรับหุ้นสามัญของ�TQR�จ�านวน�102,000,000�หุ้น�มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�0.50�บาท�ในราคาหุ้นละ�5.10�บาท�
โดยจะช�าระราคาซื�อขายหุ้นต่อเมื�อเงื�อนไขบ ังคับก่อน�รวมทั �งเงื�อนไขอื�นๆ�ในสัญญา�ได้รับการปฏิบ้ติจนครบถ้วนแล้ว�
ทั �งนี�บริษัทฯ�จะช�าระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยเงินสดให้แก่กลุ่มผู้ขายตามสัดส่วนหุ้นที�ผู้ขายแต่ละรายเป็นเจ้าของ�
รายละเอียดดังนี��

ผู้ขาย� จ�านวนหุ้น�

(หุ้น)�

ราคาซื�อขาย�

(บาทต่อหุ้น)�

จ�านวนเงินรวม

(บาท)�

1)�นายอญัชลิน� ��59,500,000� 5.10� 303,450,000�

2)�นางนภัสนันท์� ��42,500,000� 5.10� 216,750,000�

รวม� 102,000,000� � 520,200,000

2)�กรณีที�ผู้ถือหุ ้นเดิมท ี�เหลือของTQR�ทุกรายตอบรบัค�าเสนอซื�อ�จะท�าให้บริษัทฯ�ซึ�งเป็นผู้ท�าค�าเสนอซื�อเป็น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ�100.00�ของจ�านวนหุ้นที�จ�าหน่ายได้แล้วท ั�งหมดของ�TQR�โดยบริษัทฯ�จะช�าระค่าหุ้นสามัญของ�TQR�
ในมูลค่ารวมไม่เ กิน� 651.83�ล้านบาท�ซึ�ง เป็นมูลค่ารวมของสิ�ง ตอบแทนส�าหรับหุ้นสามัญของ� TQR�จ�านวน�
127,831,000�หุ ้น�มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ�0.50�บาท�ในราคาหุ ้นละ�5.10�บาท�ทั �งนี�บริษัทฯ�จะช�าระค่าหุ้นดงักล่าวด้วยเงนิ
สดท ั�งจ �านวน�

3.8 เกณฑ์ที�ใช้ในการก�าหนดมูลค่าส่งตอบแทน�

� บริษัทฯ�ได้พิจารณามูลค่าส่งตอบแทนจากปัจจัยดังต่อไปนี���

� การก�าหนดราคาในธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�ที�ราคา�5.10�บาทต่อหุ้น�เป็นการก�าหนดราคาที�คู่ส ัญญาทั �งสอง
ฝ่ายระหว่างบริษัทฯ�และกลุ่มผู้ขายหุ้น�TQR�เจรจาและตกลงร่วมกัน�ซึ�งเท่ากับราคาที��TQR�เสนอขายต่อประชาชน
ทั �วไปครั�งแรก�(IPO)�ระหว่างวันที��9�-�11�กุมภาพันธ์�2564�โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที�กลุ่มผู้ขายหุ้น�TQR�มีความ
ประสงค์แต่เร ิ�มแรกเพื�อเป็นการจัดโครงสร้างทางธุรกิจและขจัดความขดัแย้งในการประกอบธุรกิจซึ�งอาจจะเกิดขึ�นใน
อนาคต��แต่เนื�องจากกลุ่มผู้ขายหุ ้น�TQR�ถูกห้ามขายหุ้นบางส่วน�(Silent�Period)�ตามข้อบังค ับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นเวลา�1�ปี�ภายหลังจากวันที�หุ ้นสามัญของ� TQR�เริ�มท�าการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์�เอ็ม�เอ�ไอ�
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(mai)�ท�าให้การเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�จึงเริ�มด�าเนินการภายหลังจากครบก�าหนดระยะเวลา�Silent�period�
ดังกล่าว��

� ทั �งนี��ในการพิจารณาราคาซื�อขายหุ้นดังกล่าว�บริษัทฯ�ไม่ได้พิจารณาเพียงราคาหุ้นสามัญของ�TQR�เพ ียง
อย่างเดียว�แต่พิจารณาถึงประโยชน์ที�บริษัทฯ�จะได้รับในอนาคตจากการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�
(Reinsurance�Broker)�ของบร ิษัทฯ��

3.9 แหล่งเงินทุนที�ใช้ในการซื�อสินทรพัย�์

� การเข้าซื�อหุ้ น�TQR�ในครั �งนี� �มีมูลค่าการลงทุนซื�อหุ้นสามัญ�TQR�รวมเ ท่ากับ�1,172.03�ล้านบาท�
ประกอบด้วยมูลค่าการลงทุนซื�อหุ้นสามัญ�TQR�จากกลุ่มผู้ขายหุ้น�TQR�จ�านวน�520.20�ล้านบาท�และมูลค่าการลงทุน
ซื�อหุ้นสามญั�TQR�ผ่านการท�าค�าเสนอซื�อจ�านวน�651.83�ล้านบาท�โดยบริษัทฯ�ม ีแหล่งเงินทุนเพ ื�อใช้ในการด�าเนินการ
ซื�อหุ้น�TQR�ดังนี��

1) กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ�

2) การจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะสั �นของบริษัทฯ�

ทั �งนี��จากข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2564�บริษัทฯ�มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ�านวน�804.04�ล้านบาท�และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�นจ�านวน��499.47�ล้านบาท�(ส ่วนใหญ่
ประกอบด้วยเงินฝากประจ�าที�มีอายุเกินกว่า�3�เดือน�แต่ไม่เกิน�1�ปี�จ�านวน�400.00�ล้านบาท)�รวมเป็น�1,305.51�ล้าน
บาท�ซึ�งเพ ียงพอในการเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าว�ท�าให้บริษัทฯ�ไม่มีภาระต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้
สถาบ ันการเงิน�และตราสารหนี�ประเภทอื�น�หรือการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่�

จากการพิจารณางบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ�ส�าหรับงวดปีสิ�นสุดวันที��31�ธนัวาคม�2564�
พบว่าบร ิษัทฯ�มีเง ินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน� จ�านวน� 877.92�ล้านบาท�และกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานที�ผ่านมาของบริษัทฯ�มีค่าเป็นบวกอย่างต่อเนื�อง�ส่งผลให้บริษัทฯ�มีสภาพคล่องทางการเงินที�แข็งแกร่ง�และ
ท�าให้บรษิัทฯ�มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน�804.04�ล้านบาท�ซึ�งที�ปร ึกษาฯ�พิจารณาแล้วว ่า
แหล่งที�มาเง ินลงทุนซื�อหุ ้น�TQR�ที�บริษัทฯ�จัดเตรียมไว้ส�าหรับการลงทุนในครั �งนี��เป็นกระแสเงินสดจากเงินทุน
หมุนเวียนภายใน�รวมถึงบริษัทฯ�ยังสามารถใช้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�นจ�านวน��499.47�ล้านบาท�เพื�อใช้
สนับสนุนการเข ้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าว���

รายการ� งบการเงินรวมส�าหรบัปี�สิ�นสุด�ณ�วนัที�����ธนัวาคม�

2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท�

เงินสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมด�าเนินงาน� �493.65�� �697.08�� �877.92��

เงินสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมการลงทุน� (75.69)�� �182.56�� (301.69)��

เงินสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมจ ัดหาเงิน� (306.90)�� (728.93)�� (882.60)��

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น�(ลดลง)�สุทธิ� �111.06�� �150.72�� (306.37)��

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วนัต้นงวด� �848.33�� �959.69�� �1,110.41��

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วนัสิ�นงวด� �959.39�� �1,110.41�� �804.04�

อย่างไรก็ตาม�ที�ปรึกษาฯ�มีความเห ็นว่าโอกาสที�ผู้ถือหุ้น�TQR�จะตอบรบัค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ในครั �งนี�นั �นมี
ความเป็นไปได้น้อย�เนื�องจากบริษัทฯ�จะจัดท�าค�าเสนอซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในราคา�5.10�บาทต่อหุ้น�ซึ�งเป็นราคา
เสนอซื�อหล ักทรัพย์ที�ไม่ต��ากว ่าราคาสูงสุดที�บริษทัฯ�ได้หุ้นสามัญของ�TQR�มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที�
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ยื�นค�าเสนอซื�อ�กล่าวคือ�เท่ากับราคาที�บริษัทฯ�ท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�กับกลุ่มผู้ขายหุ้นที�ราคาหุ้นละ�
5.10�บาท�ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนซื�อหุ ้นสามัญ�TQR�ในครั�งนี�จะมีมูลค่าเพียง�520.20�ล้านบาท�ซึ�งบริษัทฯ�สามารถใช้
เพียงกระแสเง ินสดจากเง ินทุนหมุนเวียนภายในก็เพียงพอในการเข้าท�ารายการซื�อหุ้น� TQR�ดังกล่าว�ดังนั �นภายหลัง
การเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�บริษัทฯ�จะไม่มีความเสี�ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน�และยังมีกระแสเงินสด
เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ�โดยในกรณีที�จ�าเป็นและมีความเหมาะสมบร ิษัทฯ�อาจด�าเนินการขายสินทรพัย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื�นเพื�อใช้สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต�

3.10 ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ�

1) เป็นการเพิ�มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ�ในอนาคต�จากการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�
(Business�Synergy)�ระหว่าง�TQM�และ�TQR�ภายหลังรายการธุรกรรมการซื�อหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ�
จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับ�TQR�เพ ื�อน�าเสนอต่อบริษัทประกันภัย�บนพื�นฐานของความ
เข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อย�ซึ�งเป็นผู้เอาประกันของบร ิษัทฯ��

2) เป็นการลงทุนในบริษัทที�มีความพร้อมด้านผลการด�าเนินงานและบุคลากรที�มีประสบการณ์และความ
เชี�ยวชาญในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�และมีแนวโน้มที�จะเติบโตอย่างม ั �นคงใน
อนาคต�เป็นการ�ลงทุนในทรัพย์สินที�สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่บริษัทฯ�และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�ในระยะยาว�

3) เป็นการกระจายแหล่งที�มาของรายได้ของบริษัทฯ�ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ�ช่วยให้
บริษัทฯ�สามารถกระจายความเสี�ยงในการด�าเนินธุรกิจ�กระจายแหล่งรายได้และลดการพึ�งพิงธุรกิจ
นายหน้าประกันภ ัยแต่เพียงอย่างเดียว�(Portfolio�Diversification)�เพ ื�อการพัฒนาบริษัทฯ�ให้เป็นกลุ่ม
บร ิษัทที�ด�าเนินธุรกิจใหบ้ริการนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรประกอบด้วย�ธุรกิจนายหน้าประกัน
วินาศภัย�ธุรกิจนายหน้าประกันชีว ิต�ซึ�งเป็นการด�าเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ�และธุรกิจของ� TQR�คือ
นายหน้าประกันภัยต่อ��

4) เพ ื�อเสร ิมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า�และเพิ�มอ�านาจการต่อรองท ั�งบริษัทประกันภัย�(Cedant)�และ
บร ิษัทรับประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�จากการเพิ�มศักยภาพทางธุรกิจ�ท�าให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้แก่บริษัทประกันและลูกค้าของบร ิษัทฯ�ได้มากขึ�น�

5) เพื�อป้องกันการเกิดความขดัแย้งทาง�ผลประโยชน์ในอนาคต�หากบริษัทฯ�และ�TQR�มีการร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื�อน�าเสนอต่อบริษัทประกันภัย�
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ส่วนที��4�:�ความสมเหตุสมผลของรายการ�

4.1 วัตถุประสงค์และความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการ�

บริษัท�ท ีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“บริษทัฯ”�หรือ�“TQM”)�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบร ิษัท

อื�น�(Holding�Company)�ที�ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภยัและนายหน้าประกันชีวิต�โดยมี
ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ�บริษัท�อีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(“EG”)�ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ�57.96�ของจ�านวนหุ้นที�ออก

และช�าระแล้ว�ซึ�ง�EG�มีนายอญัชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�("กลุ่มผู้ขายหุ้น”)�เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ�99.99�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและช�าระแล้วของ�EG�ทั �งนี��นายอัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�
ถือหุน้ในบร ิษัทฯ�ในสดัส่วนร้อยละ�3.73�และร้อยละ�3.08�ตามล�าดบั�

ในขณะเดียวกันนายอัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา�เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ�บริษัท�ที�คิว�

อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�("TQR”)�โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ�25.87�และร้อยละ�18.48�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและช�าระแล้ว�

ตามล�าดับ�โดย�TQR�ด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�โดยเป็นตัวกลางในการจัดหาสัญญา
ประกันภัยต่ออย่างครบวงจร�โดยให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไป�(Traditional)�ส�าหรบัประกันวินาศภัยแบบ
ดั �งเดิม�และบร ิการนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative)�ซึ�งเป็นสัญญา
ประกันภัยนอกเหนือจากการประกันวินาศภัยแบบดั�งเดิม�อาทิ��สัญญาประกันภ ัยต่อกลุ่มอุบ ัติเหตุ ส่วนบุคคลและ
อุบัติเหตุเดินทาง�สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันสุขภาพ�และสัญญาประกันต่อกลุ่มประกันเบ็ดเตล็ด�โดยเฉพาะการ
ประกันภัยพิเศษอื�น�ๆ�(Specialty)�ทั �งนี��TQR�ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์เอ็ม�เอ�ไอ�(mai)�ในปี�2564�

บริษัทฯ�ได้เริ�มศึกษาความเหมาะสมในการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�จากนายอัญชลิน�พรรณนิภาและ
นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�จากนั �นในปี�2564�ที�ประชุมคณะกรรมการบร ิษัทฯ�ครั �งที��3/2564�เมื�อว ันที��12�พฤษภาคม�

2564�จึงไดม้ีมติพิจารณาการลงทุนใน�TQR�ในเบื�องต้น�โดยม ีวัตถุประสงค์เพื�อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น�การ
ลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�ซึ�งเป็นธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับบริษัทฯ�และเป็นการกระจาย
การลงทุนตามแผนกลยุทธ์ของบร ิษัทฯ�อย่างไรก็ตามเนื�องจาก�TQR�ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทร ัพยเ์อ็ม�เอ�ไอ�
(mai)��ในวนัที��17�กุมภาพนัธ์�2564�จึงท�าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังอยู่ในระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามญับางส่วนเป็นระยะเวลา�1�
ปีนับจากวันที�การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์�(Silent�Period)�ตามข้อบังค ับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�จึงได้ชะลอการพิจารณาการเข้าท�ารายการจนกว่าจะครบก�าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว��

เมื�อวันที��8�มีนาคม�2565�ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ครั �งที��2/2565�จึงได้มีมติเข้าลงทุนใน�TQR�โดยการ
ซื�อหุ้นจากกลุ่มผู้ขายหุ้นเป็นจ�านวนทั �งสิ�น�102,000,000�หุ ้น�คิดเป็นสัดส่วนร ้อยละ�44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและ
จ�าหน่ายได้แล้ว�ที�ราคา�5.10�บาท�ซึ�งเป็นราคาที�เท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชน�(ราคา�IPO)�ของ�TQR�คิดเป็น
มูลค่ารวมทั�งสิ�น�520.20�ล้านบาท��

พร้อมกันนี�ท ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ�ย ังได้พิจารณาให้บร ิษัทฯ�ท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ท ั �งหมดของ�
TQR�เนื�องจากผลของการเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ตามสัญญาซื�อขายจะท�าให้บริษัทฯ�ถือหุ้นสามัญใน�
TQR�เกินกว่าร้อยละ�25�ของสิทธิออกเสียงทั �งหมดของ�TQR�เป็นผลใหภ้ายหลังการท�าธุรกรรมด ังกล่าว�บริษัทฯ�มี
หน้าที�ต้องท�าค�าเสนอซื�อหล ักทรัพย์ทั �งหมดของ�TQR�ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.�12/2554�เรื�อง�
หล ักเกณฑ์�เงื�อนไข�และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบง�ากิจการ�(รวมท ั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)�(“ประกาศ�
ทจ.12/2554”)��

�
�
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4.2 ข้อดีของการเข้าท�ารายการ�

4.2.1 บริษทัฯ�ได้ลงทุนในกิจการที�มีผลการด�าเนินงานที�ดี�มีความมั �นคงและมีศกัยภาพในการเติบโต�

TQR�เป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�เพ ียงรายเดียวในประเทศที�เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ�จากความเชี�ยวชาญของผู้บริหารและทีมงานในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัย
ต่อ�ส่งผลให้�TQR�มีผลประกอบการท ี�ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง�โดยมีอัตราเติบโตของรายได้และก�าไรสุทธิเฉลี�ย
ต่อปีระหว่างปี�2562�-�2564�ที�ร้อยละ�39.10�และร้อยละ�48.76�ตามล�าดับ�และมีอัตราก�าไรสุทธิ�(Profit�margin)�เท่ากับ
ร้อยละ�33.24,�ร้อยละ�37.78�และร้อยละ�38.35�เมื�อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ�อีกทั�ง�TQR�ยังมีอัตราส่วน
หนี�ส ินต่อทุน�(D/E�Ratio)�ในระดับต��า�โดย�ณ�สิ�นปี�2562�-�2564�TQR�มีอ ัตราส่วนหนี�สินต่อทุนลดลงอย่างต่อเนื�อง�
โดยมีอัตราส่วนหนี�สินต่อทุนเพียง�1.29�1.10�และ�0.19�ตามล�าดบั�� � �������

งบแสดงฐานะการเงิน1)�

(หน่วย�:�ล้านบาท)�

31�ธ.ค.�2562�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2563�

งบตรวจสอบ�

31�ธ.ค.�2564�

งบตรวจสอบ�

ประเภทงบ� งบเฉพาะกิจการ� งบเฉพาะกิจการ� งบรวม2)�

สินทรัพย์รวม� 128.67� 212.98� 547.36�

หนี�ส ินรวม� 72.40� 111.49� 88.15

ส่วนผู้ถือหุ้น� 56.27� 101.50� 459.21�

อัตราส่วนหนี�สินต่อทุน�(เท่า)� 1.29� 1.10� 0.19�

งบก �าไรขาดทุน� ปี�2562� ปี�2563� ปี�2564�

รายได้รวม� 132.49� 196.04� 256.37�

ค่าใช้จ่ายรวม� 88.45� 121.99� 158.91�

ก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิ� 44.04� 74.06� 97.46�

อัตราก�าไรสุทธิ�(%)� 33.24� 37.78� 38.35�
หมายเหตุ�:�1)�TQR�เข้าลงทุนในบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัด�ในสัดส่วนร้อยละ�55�ซึ�งเป็นบรษิัทที�จดทะเบียนจดัตั �งใหม่�เมื�อวนัที��22�กันยายน�

2564�ปัจจุบนับรษิัทดงักล่าว�ยังไม่มรีายได้จากการด�าเนินธุรกิจ��

การเข้าซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี�จ ึงเป็นการลงทุนในกิจการที�มีผลประกอบการที�ดีและมศีักยภาพการ
เติบโตในระดับสูง�ซึ�งผลการด�าเนินงานของ�TQR�จะสะท้อนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ�และท�าใหบ้ริษัทฯ�มีสถานะ
ทางการเงินที�แข ็งแกร่งมากยิ�งขึ�น�นอกจากนี�การที��TQR�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ�งต้องมคุีณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทั �งในด้านคุณภาพและปร ิมาณ�จึงท�าให้เชิ�อมั �นได้ว่า�TQR�มีโครงสร้าง
การจัดการที�มีประสิทธิภาพ�เป็นบริษัทที�มีระบบควบคุมภายในที�มีเพียงพอและมีการจัดท�างบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐาน�

4.2.2 การเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้น�TQR�มีความสมเหตุสมผลด้านราคา�

การลงทุนซื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี�เป็นการท�าธุรกรรมที�มีความสมเหตุสมผลด้านราคา�เนื�องจากราคา
ซื�อขายหุ้น�TQR�ตามสัญญาซื�อขายหุ้นเท่ากับ�5.10�บาทต่อหุ้นนั�นเป็นราคาที�ต��ากว่ามูลค่ายุติธรรมซึ�งประเมินโดยที�
ปร ึกษาฯ�ตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด�(Discounted�Cash�Flow)�ซึ�งเท่ากับ�14.04�–�18.33�บาทต่อหุ้น�(โปรดอ่าน
รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมในส่วนที��5)�อ ีกทั �งยังต��ากว่าราคาเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของหุ้นสามญัของ�TQR�ที�ท�า
การซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง�12�เดือนที�มีราคาระหว่าง�12.18�–�19.36�บาทต่อหุ้น�
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โดยข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ�TQR�ที�ท�าการซื�อขายในตลาดหลักทร ัพย์ฯ�และท�าการค�านวณราคา
เฉลี�ยถ่วงน��าหนักของหุ้นสามัญของ�TQR�ย้อนหลัง�1�เดือน�3�เดือน�6�เดือน�9�เดือน�และ�12�เดือน�จากวนัที��7�มีนาคม�
2565�ซึ�งเป็น�1�วนัก่อนวันที�คณะกรรมการของบร ิษัทฯ�มีมติแต่งตั�งท ี�ปรึกษาฯ�และเข้าท�ารายการในคร ั�งนี��รายละเอียด
ดังนี��

ระยะเวลา�
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ�(บาท)� ปริมาณการซื�อขายหุ้น�

เฉลี�ยต่อวัน�(ล้านหุ้น)�สูงสุด� ต��าสุด� เฉลี�ยถ่วงน��าหนัก�

ณ�วันที��7�มีนาคม�2564� 12.20� 12.20� 12.18� 0.33�

ย้อนหลัง�1�เดือน� 14.30� 12.20� 13.47� 0.16�

ย้อนหลัง�3�เดือน� 16.70� 12.20� 15.13� 0.30�

ย้อนหลัง�6�เดือน� 16.70� 12.20� 15.17� 0.25�

ย้อนหลัง�9�เดือน� 19.30� 12.20� 15.83� 0.30�

ย้อนหลัง�12�เดือน� 23.80� 12.20� 19.36� 0.79�

สูงสุด� 23.80� 12.20� 19.36� 0.79�

ต��าสุด� 12.20� 12.20� 12.18� 0.16�
ที �มา�:�SETSMART�

ภาพราคาซื�อขายหุ้น�TQR�ในตลาดหลักทรพัย์�(8�มีนาคม�2564�–�7�มีนาคม�2565)��

�

�

�

�

�

�

�

�

4.2.3 บริษทัฯ�สามารถขยายธุรกิจนายหน้าประกนัภัยต่อ�และเกิดการผนึกก�าลงัทางธรุกิจ�

ปัจจุบัน �TQM�เป็นผู้ให้บริการนายหน้ าประกันภัย �(Insurance�Broker)�โดยเป็นสื�อกลางระหว่างบริษัท
ประกันภัยและผู้บร ิโภคในการให้ค�าแนะน�าเกี�ยวกับการเลือกซื�อกรมธรรม์ประกันภ ัยต่างๆ�ทั �งประกันวินาศภัยและ
ประกันชีว ิต�การเข้าซื�อหุ ้น�TQR�จะท�าให้บริษัทฯ�สามารถขยายรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ�เพื�อการพัฒนาบริษัทฯ ��ให ้
เป็นกลุ่มบริษัทท ี�ด�าเนินธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรทั �งธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�และธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต�ซึ�งเป็นการด�าเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ�และธุรกิจของ�TQR�คือธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�
(Reinsurance�Broker)��

การเข้าลงทุนในครั �งนี�เป็นขยายขอบเขตทางธุรกิจของทั �งกลุ่มบร ิษัทฯ�ไปยังธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกันซึ�งจะช่วยให ้
กลุ่มบร ิษัทฯ�สามารถพัฒนาเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยครบวงจรซึ�งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับคู่ค้าและลูกค้า�
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(Value�Chain�Creation)�จากการน�าเสนอการให้บริการแบบครบวงจร� (Total�Solution)�แก่บริษัทประกันภัย�โดยการ
บร ิหารและลดความเสี�ยงของบริษัทประกันภัยจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่�ท�าการวิเคราะห์ความเสี�ยงของผลิตภัณฑ์
ใหม่�และการเสนอบริการประกันภัยต่อ�เพื�อให้บริษัทประกันภัยในประเทศสามารถบริหารความ เสี�ยงให้เป็นไปตาม
กรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี�ยง�(Risk-based�Capital:�RBC)�ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย�(คปภ.)�อีกทั �งยังสามารถตอบสนองความต้องการและลดความเสี�ยงของประชาชน�
อันเนื�องจากภาวะสังคม�โรคระบาด�และภัยพิบัติสิ�งแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์
ใหม่�

โครงสร้างการด�าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษทั�TQM�ภายหลังการเข้าซื�อหุ้น�TQR�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

นอกจากนี�การลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องยังช่วยสร้างการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�(Business�Synergy)�ที�จะช่วย
เพิ�มศักยภาพให้กับบริษัทฯ�และ�TQR�จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื�อน�าเสนอต่อบริษัทประกันภัย�โดยอาศยั
ประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยซึ�งเป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ�เพื�อใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
เสริมสร้างศักยภาพท�าให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัทประกันและลูกค้าของบริษัทฯ�ได้มากขึ�น�และยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์อ ื�นๆ�ต่อบร ิษัทฯ�ทั �งในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร�และความช�านาญของบุคลากรของแต่ละ
บร ิษัท�และการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าในการว ิเคราะห์ความต้องการเพ ื�อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย�เสร ิมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้าและเพิ�มอ�านาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ�ซึ�งจะท�าให้ความสามารถ
ในการแข่งขนัในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ�เพิ�มสูงขึ�น�

4.2.4 กระจายแหล่งที�มาของรายได้ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตรข์องบริษทัฯ�

การขยายธุรกิจไปยังการให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�เป็นการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจที�สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ �5�ปี�ระหว่างปี�2563�–�2569��ของบริษัทฯ�ซึ�งบริษัทฯ�ได้ก�าหนดเป้าหมายที�จะ
การสร้างผลตอบแทนที�คุ้มค่าโดยการเพิ�มรายได้และสร้างการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกัน�(Backward�
Integration)�และยังช่วยให ้บริษัทฯ�สามารถกระจายความเสี�ยงในการด�าเนินธุรกิจ� กระจายแหล่งรายได้และลดการ
พึ�งพิงธุรกิจนายหน้าประกันภัยแต่เพียงอย่างเดียว�(Portfolio�Diversification)�เพื�อการพัฒนาบริษัทฯ�ให้เป็นกลุ่มบริษัท
ที�ด�าเนินธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรประกอบด้วย�ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�ธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต�ซึ�งเป็นการด�าเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ�และธุรกิจของ�TQR�คือนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�
Broker)��

ผู้ท�าประกนั�

(End�User)�

นายหน้าประกนัภยั�

(Insurance�Broker)�

บริษทัประกนัภยั�

(Cedant)�

นายหน้าประกันภยัต่อ�

(Reinsurance�Broker)�

บริษทัรบัประกนัภยัต่อ�

(Reinsurer)�
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4.2.5 สนับสนุนให้บริษทัฯ�สามารถเริ�มธรุกิจใหม่ได้อยา่งรวดเรว็�

การขยายการลงทุนของบริษัทฯ�เข้าสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อด้วยการเข้าลงทุนใน�TQR��ผ่านการท�า
รายการลงทุนซื�อหุ้นสามัญ�TQR�จะท�าให้บริษัทฯ�สามารถเริ�ม ต้นธุรกิจดังกล่าวและเพิ�มโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้รวดเร็วเมื�อเทียบกับการที�บริษัทฯ� เริ�มธุรกิจด้วยตนเอง�ซึ�งบริษัทฯ�คาดว่าจะต้อง �ใช้
ระยะเวลาในการด�าเนินการค่อนข้างมาก�เมื�อเท ียบกับการเข้าท�ารายการในครั�งนี��อีกทั�งยังต้องอาศัยความเชี�ยวชาญ�
และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ�โดยบริษัทฯ�จะรับรู้รายได้และผลการด�าเนินงานจากการประกอบธุรกิจของ�TQR ��
ได้ทันทีภายหลงัการเข้าท�ารายการ�และช่วยเสริมสร้างผลการด�าเนิน�และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ�ได้ในอนาคต�

4.2.6 โอกาสในการได้รบัผลตอบแทนจากเงินปันผล�

การลงทุนในหุ้นสาม ัญของ�TQR�จะท�าให้บริษัทฯ�มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล�โดย�
TQR�ซึ�งมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต��ากว่าร้อยละ�50�ของก�าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองตาม
กฎหมาย�โดยมีการจ่ายเงินปันผลในอดีตที�ผ่านมา�ดังนี��

รอบผลประกอบการ� ก�าไรสุทธิต่อหุ้น�

(บาท)�

เงินปันผลต่อหุ้น��

(บาท)�

อตัราการจ่ายเงินปันผล

(%)�

1�ม.ค.�63�–�31�ธ.ค.�63� ���������1.31� ���������1.177� ���������89.87�

1�ม.ค.�64�–�31�ธ.ค.�64� ��������0.44� ���������0.318� ���������72.27�

4.3 ข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�

4.3.1 บริษทัฯ�มีค่าใช้จา่ยในการท�าค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย�์

การเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นตามสัญญาซื�อขายจะท�าให้บริษัทฯ�มีสัดส่วนการถือหุ ้นใน� TQR�เพ ิ�มเป็นร้อยละ�
44.43�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วท ั�งหมดของ�TQR�ซึ�งเกินกว่าร้อยละ�25�ของสิทธิออกเสียงทั �งหมดของ�
TQR�เป็นผลให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ตามประกาศ�ทจ.12/2554�ในการจัดท�าค�าเสนอซื�อหล ักทรพัย์ส่วนที�เหลือทั�งหมดของ�
TQR�ประมาณร้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วท ั�งหมด�ในราคาเสนอซื�อไม่ต��ากว่าราคาสูงสุดที�
บริษัทฯ�ได้หุ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี�ที�ราคา�5.10�บาทต่อหุ้น�

โดยบริษัทฯ�จะต้องว่าจ้างที�ปรึกษาทางการเงินในการจัดท�าค�าเสนอซื�อหลักทร ัพย์�และมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินเสนอซื�อหลักทรัพย์ดังกล่าว�ซึ�งจะท�าให้บริษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการเพิ�มขึ�น�

4.3.2 บริษทัฯ�อาจมีสภาพคล่องในการด�าเนินงานลดลง��
การเข้าท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�จากกลุ่มผู้ขายหุ้น�และการเข้าท�าธุรกรรมซื�อขายหุ้นตามค�าเสนอซื�อ

หล ักทรัพย์ในครั �งนี��บริษัทฯ�จะใช้แหล่งเง ินทุนจากเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ�ซึ�งจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนดังนี��

1.�ธุรกรรมการซื�อหุ ้น�TQR�จากกลุ่มผู้ขายหุ้น�� 520.20� ล้านบาท
2.�ธุรกรรมซื�อขายหุ้นตามค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์��
���(ขนาดรายการสูงสุด)�

651.83� ล้านบาท

มูลค่าการท�ารายการสูงสุดที�อาจเกิดขึ�น� 1,172.03� ล้านบาท

�

�
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ทั �งนี��ณ�31�ธ ันวาคม�2564�บริษัทฯ�มีส ินทรัพย์สภาพคล่องดังนี��

สินทรพัยส์ภาพคล่องของ�TQM� งบการเงินรวมส�าหรบัปีสิ�นสดุ�31�ธ.ค.�2564�

(ล้านบาท)�

เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด� ��804.04�

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเว ียนอื�น1)� ��499.47�

รวม� 1,303.51�
หมายเหตุ:�1)�ได้แก่เงนิฝากประจ�าและเงนิลงทุนในตราสารหนี�� �

แม้ว่าบริษัทฯ�จะมีเงินสดเพ ียงพอในการเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นตามสัญญาซื�อขายจ�านวน�520.20�ล้านบาท�แต่
ในการท�าธุรกรรมซื�อขายหุ ้นตามค�าเสนอซื�อหลักทร ัพย์นั�น�หากผู้ถือหุ้นของ �TQR�ตอบรับค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์และ
ขายหุ้นส่วนที�เหลือทั �งหมดให้แก่บริษัทฯ�บริษัทฯ�จะต้องใช้เงินทุนในการซื�อหุ้นตามค�าเสนอซื�อทั�งส ิ�น�651.83�ล้านบาท�
รวมเป็นมูลค่าเง ินทุนสูงสุดทั �งสิ�น�1,172.03�ล้านบาท�ซ ึ�งบริษัทฯ�จะมีเงินสดไม่เพียงพอและอาจต้องใช้เงินทุนจากเงิน
ฝากประจ�าและเงินลงทุนในตราสารหนี�เพื�อให้มีเงินสดเพียงพอในการเข้าท�ารายการ�ท�าให ้บริษัทฯ�มีสภาพคล่องกระแส
เงินสดลดลงซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานหร ือแผนการลงทุนของบริษัทฯ�อีกทั�งอาจท�าให้บริษัทฯ�เสียโอกาสที�
จะได้ผลตอบแทนจากการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้��

อย่างไรก็ตาม�ที�ปรึกษาฯ�มีความเห็นว่า�โอกาสที�ผู้ถือหุ้น�TQR�จะตอบรบัค�าเสนอซื�อหลักทรพัยใ์นครั �งนี�นั �นมี
ความเป็นไปได้น้อย�เนื�องจากบริษัทฯ�จะจัดท�าค�าเสนอซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในราคา�5.10�บาทต่อหุ้น�ซึ�งเป็นราคา
เสนอซื�อหล ักทรัพย์ที�ไม่ต��ากว ่าราคาสูงสุดที�บริษัทฯ�ได้หุ้นสามญัของ�TQR�มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที�
ยื�นค�าเสนอซื�อ�กล่าวคือ�เท่ากับราคาที�บริษัทฯ�ท�าธุรกรรมการซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�กับกลุ่มผู้ขายหุ้นที�ราคาหุ้นละ�
5.10�บาท�โดยราคาดังกล่าวต��ากว่าราคาซื�อขายของหุ้น�TQR�ณ�วันที��7�มีนาคม�2565�ซึ�งราคาปิดเท่ากับ�12.20�บาท
ต่อหุ้น�และต��ากว่าราคาถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของหุ้นสามัญของ�TQR�ย้อนหลงั�12�เดือน�จากวนัที��7�มีนาคม�2565�ซึ�งมี
ราคาระหว่าง�12.18�–�19.36�บาทต่อหุ้น��

4.4 ข้อดีของการไม่เข้าท�ารายการ�

4.4.1 บริษทัฯ�ไม่เสียเงินทุนหมุนเวยีนในการด�าเนินธรุกิจ��

กรณีที�บริษัทฯ�ไม่ได้เข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ตามสัญญาซื�อขายหุ้น�บริษัทฯ�จะไมเ่สียเงินทุน
หมุนเวียนในการเข้าท�ารายการจ�านวน�520.20�ล้านบาท�ซึ�งบริษัทฯ�อาจพิจารณาน�าเงินทุนหมุนเวียนดงักล่าวไปลงทุน
ในสินทรพัย์อ ื�นเพื�อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ��

4.4.2 บริษทัฯ�ไมม่ีความเสี�ยงจากการด�าเนินธรุกิจประกนัภยัต่อ�

กรณีที�บริษัทฯ�ไม่ได้เข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในครั �งนี��บริษัทฯ�จะไม่มีรายได้จากการด�าเนิน
ธุรกิจประกันภัยต่อ�และไม่มีความเสี�ยงจากการด�าเนิน ธุรกิจประกันภัยต่อ �อาทิ�ความเสี�ยงจากการที�บริษัทรับ
ประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�ประสบปัญหาสภาพคล่องจากภาระในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการแพร่
ระบาดของเชื�อไวร ัสโคโรนา�(COVID-19)��ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงลูกค้าบริษัทประกันภัย�(Cedant)�ความเสี�ยงจาก
การพึ�งพิงบร ิษัทรับประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�รายใหญ่�เป็นต้น�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��4�-�หน้า�7�

4.5 ข้อด้อยของการไม่เข้าท�ารายการ�

4.5.1 บริษทัฯ�เสียโอกาสในการลงทุนในกิจการที�มีศกัยภาพ�ภายใต้เงื�อนไขราคาที�เหมาะสม�

กรณีที�บริษัทฯ�ไม่ได้เข้าลงทุนใน�TQR�บริษัทฯ�จะเสียโอกาสลงทุนในในกิจการที�มีศักยภาพการเติบโตและมี
ผลประกอบการที�ดี�อีกทั �งยังเสียโอกาสในการขยายธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ�ซึ�งอาจ
ท�าให้บริษัทฯ�เสียโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ�นอกจากนี��บริษัทฯ�ยังเสียโอกาสที�จะเข้า
ซื�อหุ้นของ�TQR�ในเงื�อนไขราคาที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ��

4.5.2 บริษทัฯ�เสียโอกาสในการเพิ�มรายได้และการกระจายที�มาของรายได้�

หากบริษัทฯ�ไม่ได้เข้าท�ารายการในครั�งนี��บริษัทฯ�จะไม่ม ีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�ท�าให้บริษัท
ฯ�เสียโอกาสที�จะสร้างรายได้เพ ิ�มเติมจากการกระจายแหล่งที�มาของรายได้ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ�ท�าให้บริษัทฯ�
ยังคงพึ�งพ ิงรายได้จาก ธุร กิจนายหน้าประกันภัย เพียงธุรกิจเดียว �นอกจากนี� �บริษัทฯ�ยังเสียโอกาสที�จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปันผล�

4.5.3 บริษทัฯ�เสียโอกาสในการขยายธรุกิจใหม่ที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัธรุกิจหลกัของบริษทัฯ�

บร ิษัทฯ�เสียโอกาสในการขยายธุรกิจท ี�มีความเกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ�ซึ�งอาจท�าให้บริษัทฯ�
เสียโอกาสในการเพิ�มศักยภาพในการแข่งขันจากการสร้างการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�Business�Synergy�ระหว่างธุรกิจ
ประกันภัยและธุรกิจประกันภัยต่อ��

4.6 ข้อดีของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันเมื�อเทียบกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�

4.6.1 ลดความเสี�ยงที�จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั�

ปัจจุบันบริษัทฯ�และ�TQR�มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือกลุ่มผู้ขายหุ ้น�แม้ว่าด้วยลักษณะโครงสร ้างทางธุรกิจ�
ลูกค้าและคู่ค้าของทั �งสองบริษัทจะแตกต่างกันและไม่ได้มีการแข่งขันระหว่างกัน�แต่การที�ทั�งสองบริษัทมีผู้ถือหุ ้นใหญ่
ร่วมกันอาจก่อให ้เกิดความเสี�ยงที�จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้หากในอนาคตมีการขยายธุรกิจเพิ�มเติม�และ
อาจท�าให้ทั �งสองบริษัทขาดความคล่องตัวในการท�าธุรกรรม�การร่วมลงทุน�หรือการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างกัน�เช่น�การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�เป็นต้น�

การเข้าท�ารายการในครั �งจะท�าให�้TQR�มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ�ท�าให้ทั �งสองบริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเต็มที��ทั �งยังสามารถขจัดความเสี�ยงที�อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต�รวมถึงท�าให้เกิดความคล่องตัวในการท�าธุรกรรมระหว่างกัน�ซึ�งจะท�าให้บริษัทฯ�และ�TQR�
สามารถร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ�ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ�งขึ�น�โดยฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของ�TQR�จะถูกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ�

4.7 ข้อด้อยของการเข้าท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันเมื�อเทียบกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�

4.7.1 บริษทัฯ�มีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการเพิ�มขึ�น�

การเข้าท�ารายการเกี�ยวโยงในครั �งนี��มีขนาดรายการที�มีมีมูลค่าของรายการสูงกว่า�20�ล้านบาท�และเกินกว่า
ร้อยละ�3�ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที�มีตัวตนสุทธิ�(NTA)�ของบริษัทฯ�ด ังนั �น�บริษัทฯ�มีหน้าท ี�ต้องปฏิบ ัติตามประกาศ
รายการที�เกี�ยวโยงกัน�ท�าให้บริษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�นในการว่าจ้างที�ปรึกษาการเง ินอิสระเพื�อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของบร ิษัทฯ�นอกจากนั �นการเข้าท�าธุรกรรมซื�อหุ้น�TQR�ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ�เข้าถือหุ้นใน�TQR�เกินกว่า
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ร้อยละ�25�ของสิทธิออกเสียงท ั�งหมดของ�TQR�เป็นผลให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ต้องท�าค�าเสนอซื�อหลักทรัพย์ท ี�เหลือทั�งหมด
ของ�TQR�เพ ื�อให้เป็นไปตามประกาศ�ทจ.12/2554�บริษัทฯ�จึงมีภาระต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับการเข้าท�าา
รายการ�เช่นค่าใช้จ่ายส�าหร ับที�ปรึกษาทางการเงินในการจัดท�าค�าเสนอซื�อหลักทร ัพย์�และค่าใช้จ่ายในการเสนอซื�อ
หล ักทรพัย์�เป็นต้น�

4.8 ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ��

4.8.1 ความเสี�ยงจากการด�าเนินธรุกิจไมป่ระสบความส�าเรจ็ตามคาดการณ์�

ผลประกอบการของ�TQR�ขึ�นกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยต่าง�ๆ�ที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ�
อาทิ�การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก�สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย�สภาพการแข่งขันที�รุนแรงภายใน
อุตสาหกรรมประกันภัย�นอกจากนี�ยังมปัีจจัยอื�น�ๆ �ที�ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัย�โดยเฉพาะผลกระทบจากปัญหา
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน�COVID-19�ส่งผลต่อสถานะการเงินของบริษัทที�ร ับประกันบางบริษัท
ประสบปัญหาสภาพคล่องและน�าไปสู่การปิดกิจการในที�สุด�เป็นต้น�ซึ�งปัจจัยต่าง�ๆ�ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทั �งการ
ลดลงของผลิตภัณฑ์ประกันภัยเช่น�การหยุดขายกรมธรรม์ที�ให้ความคุ้มครองโควิด-19�รวมถึงยอดขายประกันภัย
ประเภทอื�น�ๆ�ก็ลดลง�เช่น�ประกันภัยการเดินทาง�ประกันภัยรถยนต์�การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง�เนื�องมาจาก
การหดตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของโลกจากมาตรการจ�ากัดการเดินทางเพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19�ตลอดจนถึงการลดลงของบริษัทประกันภัย�ซึ�งต่างก็เป็นคู่ค้าของธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อของ�TQR�ซึ�ง
ปัจจัยดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน�และความสามารถในการท�าก�าไรของ�TQR�และกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ�ในที�สุด��

อย่างไรก็ตาม�ที�ปร ึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่า�TQR�มีผู้บริหารและเจ้าหน้าท ี�ซึ�งม ีความรู�้ประสบการณ์�
และความเชี�ยวชาญในธุรกิจรับประกันภ ัยต่อ�โดยเฉพาะผู้บร ิหารระดบัสูงซึ�งมีประสบการณ์ท�างานในธุรกิจดังกล่าวมา
เป็นระยะเวลามากกว่า�20�ปี�ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดี�จนได้ร ับความไว้วางใจในการใช้บริการจาก คู่ค้าทั �งใน
ประเทศและต่างประเทศ�ท�าให้สามารถร่วมให้ค�าปรึกษาเพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับคู่ค้า�และ
ช่วยประสานงานให้คู่ค้าสามารถตกลงท�าสญัญาประกันภัยต่อได้อย่างม ีประสิทธิภาพ�เพื�อเพิ�มช่องทางในการหารายได้��
และน�ามาซึ�งผลประกอบการที�ดีและมั �นคงอย่างต่อเนื�องของ�TQR�

นอกจากนั �นการเข้าลงทุนถือหุ้นใน�TQR�จะท�าให้ทั �งสองบริษัทได้รับประโยชน์จากการเป็นพนัธมติรทางธุรกิจ
และสามารถใช้ประสบการณ์และความช�านาญในธุรกิจเพื�อร่วมกันก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที�จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษัทฯ�ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ�มีความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมเพิ�มสูงขึ�น�และเพิ�มโอกาสในการสร้างผล
ประกอบการที�ดียิ�งขึ�น�นอกจากนี�ภายหลังการเข้าท�ารายการ�บริษัทฯ�จะมอบหมายให้กรรมการสองท่านเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท�TQR�ซึ�งบร ิษัทฯ�จะสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและก�าหนดนโยบายในการด�าเนิน
ธุรกิจของ�TQR��

4.8.2 ความเสี�ยงจากการลงทุนในธรุกิจใหม่ที�บริษทั�ฯ�มปีระสบการณ์ในการด�าเนินธรุกิจที�จ�ากดั�

เนื�องจากบริษัทฯ�ยังไม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�มาก่อน�ด้วย
ข้อจ�ากัด�ดังกล่าว�อาจท�าให้บริษัทฯ�ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึ�งพิงความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร
เดิมของ�TQR�ในช่วงแรกของการด�าเนินธุรกิจ�อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ�พบว่า�บริษัทฯ�ม ี
นโยบายที�จะว่าจ้างผู้บร ิหารและท ีมงานของ�TQR�ที�มีความรู้�ความเชี�ยวชาญ�และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�มากกว่า�20�ปี�บริหารจัดการธุรกิจของ�TQR�ต่อไป�ภายหลังการเข้า
ลงทุนซื�อหุ้น�TQR��เสร็จสิ�นลง�นอกจากนั �นบริษัทฯ�ยังมนีโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย�โดย
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คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่งต ัวแทนของบริษัทซึ�งมีคุณสมบ ัติและประสบการณ์ที�เหมาะสมกับธุรกิจของ�TQR�
เข้าเป็นกรรมการและ /หร ือ�ผู้บริหารใน�TQR�ทั �งนี�เพื�อให้บริษัทฯ�สามารถควบคุมดูแลกิจการและการด�าเนินงานของ�
TQR�เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ�งของบริษัท�โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องร่วมบริหารจัดการธุรกิจ�TQR�ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย�ระเบียบ�และกฏเกณฑ์� รวมถึงกฏหมายต่างๆ�ที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ �รวมถึงรายงานผลการ
ด�าเนินงานของ�TQR�ให้ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ�รับทราบ�ด้วยเหตุนี��ผู้บริหารของบริษัทฯ�คาดว่า�TQR�จะ
สามารถด�าเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ทนัที�อย่างต่อเนื�อง�และม ีประสิทธิภาพภายหลังการเข้าท�ารายการ�

4.9 ผลกระทบจากการเข้าท�ารายการ�

ภายหลังการเข้าท�ารายการในครั �งนี��จะท�าให้โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ�เปลี�ยนแปลงไป�โดย
จาก�เดิมบริษัทฯ�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น�(Holding�Company)�ที�ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการ
นายหน้าประกันภัยท ั�งธ ุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต�โดยปัจจุบัน�บริษัทมีบริษัทย่อยที�
ประกอบธุรกิจหลัก�3�บร ิษัท�ได้แก่�บริษัท�ทีคิวเอ็ม�อินชัวรร์ันส์�โบรคเกอร์�จ�ากัด�บริษัท�ที�เจ�เอ็น�อินชัวร์รันส์�โบรก
เกอร์�จ �ากัด�และบร ิษัท�ทรู�เอ็กซ์ตร้า�โบรกเกอร์�จ�ากัด�เพื�อด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย�ในขณะที�บริษัท�
ทีคิวเอ ็ม�ไลฟ์�อินชัวร์รันส์�โบรคเกอร์�จ �ากัด�และบริษัท�ทรู�ไลฟ์�โบรกเกอร์�จ�ากัด�เพื�อด�า เนินธุรกิจเป็นนายหน้า
ประกันชีว ิต�นอกจากนี��บริษัทมีบริษัทย่อยที�สนับสนุนธุรกิจหลักอีก�3�บริษัท�ได้แก่�บริษัท�ทีโอ�2020�จ�ากัด�ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ�บริษัท�แคสแมท�จ�ากัด�เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ�และซอฟต์แวร์�และบริษัท�
อีซี��เลนดิ�ง�จ�ากัด�เป็นผู้ให้บริการสินเชื�อเพื�อผ่อนช�าระค่าซื�อเบี�ยประกันภัย�และบริษัทร่วมอีก�1�บริษัท�ได้แก่�บริษัท�ที
คิวดี�จ �ากัด�เป็นผู้ให้บริการให้ค�าแนะน�าที�เกี�ยวข้องกับการประกันภัย��

เนื�องจากบริษัทฯ�มีความต้องการร่วมลงทุนหรือเข้าซื�อกิจการของบร ิษัทที�มีธุรกิจที�จะเป็นการส่งเสริมระหว่าง

กันตามแผนยุทธศาสตร์�5�ปี�ระหว่างปี�2563�–�2569��เพื�อหาช่องทางใหม่ในการสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับ
บริษัทฯ�ด้วย�TQR�เป็นบริษัทท ี�ด�าเนินธุรกิจเกี�ยวกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�และเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ�มานานในแง่ของผู้พ ัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้จ�าหน่าย�ดังนั�นการลงทุนเพิ�มเกี�ยวกับธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อที�ด�าเนินธุรกิจโดยผู้บริหารหลักที�มีความสามารถและประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า�
20�ปี�และมีผลประกอบที�ดีมาอย่างต่อเนื�อง�ซึ�งคาดว่าสามารถเพิ�มศ ักยภาพและความม ั �นคงให้กับบริษัทฯ�ได้ในระยะ
ยาว�ดังนั�น�การลงทุนของบร ิษัทฯใน�ครั �งนี��ถือได้ว่าเป็นการช่วยให้เกิดการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�เสร ิมสร้างรายได้และ
การกระจายความเสี�ยงในการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ�

ภายหลังการท�าธุรกรรมการซื�อหุ้น�TQR�ตามสัญญาซื�อขาย�บริษัทฯ�จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน�TQR�เพิ�มขึ�น
และเมื�อรวมกับจ�านวนหุ้นสามัญของ�TQR�ที�บริษัทฯ�มีอยู่เดิม�190,000�หุ้น�จะท�าให้บริษัทฯ�ถือหุ้นสามัญของ�TQR�
เท่ากับ�102,190,000�หุ ้น�คิดเป็นร้อยละ�44.43�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล้วท ั�งหมดของ�TQR�และบริษัทฯ�
จะส่งกรรมการของบร ิษัทฯ�จ�านวนสองท่านเพื�อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ�เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้
มีอ�านาจลงนามผูกพันของ�TQR��

นอกจากนี��ผลจากการท�าธุรกรรมซื�อหุ ้นสามัญของ�TQR�ตามสัญญาซื�อขายจะท�าให้บริษัทฯ�มีหน้าที�ท�าค�า
เสนอซื�อหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ที��ทจ.�12/2554�เรื�อง�หลักเกณฑ์�เงื�อนไข�และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรพัย์เพ ื�อครอบง�ากิจการ�(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)��โดยบริษัทฯ�มีหน้าที�จะต้องท�าค�าเสนอซื�อหุ้น
สามัญส่วนที�เหลือทั �งหมดของ�TQR�จ�านวน�127,810,000�หุ้น�คิดเป็นร ้อยละ�55.57�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่าย
ได้แล้วทั �งหมดของ�TQR�ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นของ�TQR�ตอบร ับค�าเสนอซื�อและขายหุ้นสามัญของ�TQR�ในส่วนที�เหลือ
ทั �งหมดให้แก่บริษัทฯ�ตามค�าเสนอซื�อหล ักทรัพย์�จะท�าให้บริษัทฯ�ถือหุ้นของ�TQR�ในสัดส่วนสูงสุดที�ร้อยละ�100.00�
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ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายได้แล ้วทั �งหมด �ทั �งนี��โครงสร้างการถือหุ ้นของบริษัทฯ�ก่อนการเข้าท�ารายการ�และ
ภายหลังการเข้าท�ารายการเกี�ยวโยงกันส�าหรับการเข้าลงทุนซื�อหุ ้นสามัญ�TQR�สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี���

โครงสร้างกลุ่มบริษทั�TQM�ก่อนท�ารายการ�
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โครงสร้างกลุ่มบริษทั�TQM�หลังท�ารายการ�
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�
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�

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย�

Casmatt�

TQD�

TO�2020�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อ�

*0.08%�

*�บรษิัทฯ�ซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�190,000�หุ้น�

ที�ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครั �งแรก�
(IPO)�ในปี�2564��

�True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

TQC�

100%�

EASY�

100%�

76%�

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย�

Casmatt�

TQD�

TO�2020�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อ�

**

True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

TQC�

100%�

EASY�

100%�

76%�

**�TQM�จะมีสดัส่วนการถือหุ้น�

1)�44.43%�ภายหลงัซื�อหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย�

2)� สู ง สุด � 100%� ห ลั ง ท� า ค� า เ ส นอ ซื� อ

หลักทรัพย์�(กรณีผู้ถือหุ้นที� เหลือทั �งหมด

ตอบรับค�าเสนอซื�อหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ)�

��
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4.10 สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ�

จากการพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าท�ารายการ�ทั �งที�
เกี�ยวกับล ักษณะรายการและที�เกี�ยวกับการท�ารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงเมื�อเทียบกับบุคคลภายนอก�รวมถึงความ
เสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่าโดยภาพรวมการเข้าท�ารายการการท ี�เกี�ยวโยงกันส�าหร ับการเข้าลงทุน

ซื�อหุ้นสามัญของ�TQR�ในครั�งนี��จะสร้างประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ�และผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว�ดังนั �นที�

ปรึกษาฯ�จึงมีความเห็นว่าการเข้าท�ารายการในครั�งนี� มีความสมเหตุสมผล�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��5�-�หน้า�1�

ส่วนที��5��:�การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั�

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัท�ที�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�(“TQR”)�สามารถท�าได้โดยการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ�TQR�ซึ�งที�ปรึกษาฯ�ได้ท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�
ด้วยว ิธีการต่างๆ�จ�านวน�5�วิธี�ดังนี��

1. วิธีมูลค่าทางบัญชี�(Book�Value�Approach)�
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี�(Adjusted�Book�Value�Approach)�
3. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด�(Market�Price�Approach)�
4. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด�(Market�Comparable�Approach)�
5. วิธีส่วนลดกระแสเง ินสด�(Discounted�Cash�Flow�Approach)�

� ทั �งนี��ท ี�ปรึกษาฯได้ท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ�TQR�โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
TQR�ณ�ว ันที��31�ธ ันวาคม�2564�และไม่ได้น�าข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการของบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัด�ซึ�งเป็น
บร ิษัทย่อยของ�TQR�(TQR�ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ�54.99�ของบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัด)�มารวมในการประเมินมูลค่า
ของ�TQR�ในคร ั �งนี��เนื�องจากบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัดเพิ�งจัดตั�งเมื�อวนัที��22�กันยายน�2564�และยังมีผลการด�าเนินงาน
ไม่ครบ�3�ปี�จ ึงท�าให ้ยังไม่มีข้อมูลแนวโน้มผลการด�าเนินงานในอดีตเพื�อใช้ในการประเมินมูลค่าตามวิธีการต่างๆ�ได้
อย่างแน่ช ัด��

ที�ปรึกษาฯท�าการประเม ินมูลค่ายุต ิธรรมของ�TQR�ในแต่ละวิธีการประเมิน�ดงันี��

5.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี�

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธ ีนี��จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ�TQR�หัก
ด้วยภาระหนี�สินทางบัญชีทั �งหมด�โดยที�ปรึกษาฯ�ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี�ส ินของ�TQR�จากงบการเง ินเฉพาะ
กิจการของ�TQR�ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2564�ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา�แย้มสกุล�ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน�4906�บริษัท�ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส�เอบีเอเอส�จ�ากัด�โดยตามรายละเอียดการประเม ินมูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นสามัญของ�TQR�ดังนี��

งบการเงินเฉพาะกิจการ� วนัที��31�ธันวาคม�2564� หน่วย�

สินทรพัยร์วม� 546.02� ล้านบาท�

หกั�หนี�ส ินรวม� (88.11)� ล้านบาท�

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น� 457.91� ล้านบาท�

หาร�จ�านวนหุ้นสามัญ� 230.00� ล้านหุ้น�

มูลค่าหุ้นสามญั� 1.99� บาทต่อหุ้น�

จากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี�จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ณ�วันที��31�ธันวาคม�

2564�เท่ากับ�457.91�ล้านบาท�หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ�1.99�บาทต่อหุ้น�ตามล�าดบั��

อย่างไรก็ตาม�การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี�เป็นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของ�TQR�ณ�ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง�โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลการด�าเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ�TQR�ใน

อนาคต�จ ึงอาจไม่สะท ้อนถึงความสามารถในการท�าก�าไรของ�TQR�ในอนาคต�ดงันั�น�ที�ปรึกษาฯจึงเห็นว่าวิธีมูลค่า

ทางบญัชีเป็นวิธีที�ไม่เหมาะสมส�าหรบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�
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5.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี�

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธีปร ับปรุงมูลค่าหุ้นตามบ ัญชี�เป็นการน�ามูลค่าตามบัญชีของ�
TQR�ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการของ�TQR�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
โดยคุณสกุณา�แย้มสกุล�ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน�4906�บริษัท�ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส�เอบีเอเอส�จ�ากัด�
มาปรับปรุงเพื�อให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์�หนี�สิน�และรายการส�าคัญต่างๆ�ณ�วนัที��31�ธนัวาคม�2564�โดย
วิธีนี�จะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธ ิของกิจการได้เป็นปัจจุบันมากกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชี�ท�าให้รายการตามงบการเงิน
สะท ้อนถึงมูลค่าที�แท้จริงและเป็นปัจจุบันมากที�สุด��

ทั �งนี��ที�ปรึกษาฯได้ใช้ข ้อมูลตามบัญชีซึ�งปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ �TQR�ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�
2564�โดยไม่ได้ม ีการปรับปรุงมูลค่าตามบ ัญชีเพิ�มเติม�เนื�องจากที�ปรึกษาฯเห็นว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นสินทร ัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ทางการเงินซึ�งถือเป็นสินทร ัพย์ที�มีสภาพคล่องสูง�โดยสินทรัพย์
หมุนเวียนประกอบด้วย�เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�สินทรัพย์ทางการเงินมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน�
สินทรัพย์ทางการเง ินอื�นท ี�วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย�รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี�อื�น�และสินทรัพย์
หมุนเวียนอื�น� โดยคิดเป็นร้อยละ�92.66�ของสินทรัพย์รวม�ในส่วนของสินทรัพยไม่หมุนเว ียน�TQR�ยังมกีารลงทุนใน
สินทร ัพย์ส ิทธ ิการใช้ในสัดส่วนร้อยละ�2.65�ของสินทรัพย์รวมซึ�งเป็นการเช่าอาคารส�านักงานและยานพาหนะตาม
สัญญาในราคาตลาด���

ทั �งนี��TQR�มีส ินทรัพย์ในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณเ์พียงร้อยละ�0.73�ของสินทรัพย์รวมและสินทรพัย์ไม่
มีตัวตนเป็นร้อยละ�2.29�ของสินทรัพย์รวม�ดังนั�น�ที�ปรึกษาฯจึงเห็นว่าการประเมินสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัต่อมูลค่าทางบัญชีของกิจการ��

รายละเอียดสินทรพัยร์วมของ�TQR��

� � � � � � � � � (หน่วย:�ล้านบาท)�

งบการเงินเฉพาะกิจการ� วันที��31�ธันวาคม�2564� ร้อยละของสินทรพัยท์ั �งหมด�

สินทรพัย�์ � �

สินทรพัยห์มุนเวยีน� � �

เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด� 146.58� 26.84�

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย�
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหร ือขาดทุน�

178.53� 32.70�

สินทรัพย์ทางการเงินอื�นที�ว ัดมูลค่าด้วย�
วิธีราคาทุนต ัดจ�าหน่าย�

��89.89� 16.46�

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี�อื�น� ��87.79� 16.08�

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น� ���3.18� ��0.58�

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน� 505.96� 92.66�

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� � �

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระค��าประกัน� ��1.50� 0.27�

เงินลงทุนในบริษัทย่อย� ��1.65� 0.30�

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์� ��4.00� 0.73�

สินทรัพย์สิทธิการใช้� 14.46� 2.65�

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน� �12.48� ���2.29�
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นอกจากนี��TQR�ไม่ได้ม ีการจ้างผู้ประเมินอิสระมาท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพื�อใช้ใน
วัตถุประสงค์สาธารณะภายในรอบ�6�เดือน�ดังนั �น�การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธีปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี�จ ึงได้ผลลัพธ์เท่ากับวิธีมูลค่าทางบัญชี�ซ ึ�งจะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ณ�ว ันท ี��31�
ธ ันวาคม�2564�เท่ากับ�457.91�ล้านบาท�หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ�1.99�บาท�

ทั �งนี��การประเม ินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ �TQR�ด้วยวิธ ีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี�จะแสดงให้เห็นถึง
มูลค่าทางบ ัญชีของ�TQR�ซึ�งปรากฏตามงบการเง ินโดยได้ปรับปรุงรายการส�าคัญต่างๆ�ให้สะท้อนมูลค่าที�แท้จร ิง�ณ�
วันที��31�ธ ันวาคม�2564�มากที�สุด�อย่างไรก็ตาม�ว ิธีปรับปรุงมูลค่าทางบ ัญชีไม่ได้ค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน�และ

แนวโน้มการเติบโตของ�TQR�ในอนาคต�จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการท�าก�าไรของ�TQR�ในอนาคต�ดังนั �น�

ที�ปรึกษาฯจึงเหน็ว่าวิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชีเป็นวิธีที�ไมเ่หมาะสมส�าหรบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของหุ้น

สามัญของ�TQR�

5.3 วิธีมูลค่าตามราคาตลาด�(Market�Value�Approach)��

ข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามญัของ�TQR�ที�ท�าการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ�และท�าการค�านวณราคาเฉลี�ย

ถ่วงน��าหนักของหุ้นสามัญของ��TQR�ย้อนหลัง�1�เดือน�3�เดือน�6�เดือน�9�เดือน�และ�12�เดือน�จากวันท ี��7�มีนาคม�
2565�ซึ�งเป็น�1�วนัก่อนวันที�คณะกรรมการของ�TQR�มีมติแต่งต ั�งที�ปรึกษาฯ�และเข้าท�ารายการในครั �งนี��

ระยะเวลา�

ราคาตลาดของหุ้นสาม ัญ�

ของ�TQR�(บาท)� ปริมาณการซื�อขายหุ้น�

เฉลี�ยต่อวนั�(ล้านหุ้น)�

ร้อยละของปริมาณซื�อขาย

เฉลี�ยต่อวนัต่อจ�านวนหุ้นที�

จ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ�

TQR��
สูงสุด� ต��าสุด�

เฉลี�ยถ่วง

น��าหนัก�

ณ�วันที��7�มีนาคม�2564� 12.20� 12.20� 12.18� 0.33� 0.14%�

ย้อนหลัง�1�เดือน� 14.30� 12.20� 13.47� 0.16� 0.07%�

ย้อนหลัง�3�เดือน� 16.70� 12.20� 15.13� 0.30� 0.13%�

ย้อนหลัง�6�เดือน� 16.70� 12.20� 15.17� 0.25� 0.11%�

ย้อนหลัง�9�เดือน� 19.30� 12.20� 15.83� 0.30� 0.13%�

ย้อนหลัง�12�เดือน� 23.80� 12.20� 19.36� 0.79� 0.34%�

สูงสุด� 23.80� 12.20� �19.36�� ������������0.79�� 0.34%

ต��าสุด� 12.20� 12.20� �12.18�� �������������0.16�� 0.07%
ที �มา�:�SETSMART�

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ�จะได้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสาม ัญของ�TQR�อยู่ระหว่าง�2,801.73�–�4,452.75�ล้านบาท�หร ือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง�
12.18�–�19.36�บาทต่อหุ้น�

งบการเงินเฉพาะกิจการ� วันที��31�ธันวาคม�2564� ร้อยละของสินทรพัยท์ั �งหมด�

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช�ี ��4.60� ���0.84�

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น� ��1.36� ���0.25�

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� 40.06� ���7.34�

สินทรพัยร์วม� 546.02� 100.00�
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ทั �งนี��ราคาตลาดเป็นกลไกที�ถูกก�าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนที�มีต่อหุ้นของบริษัท�ซึ�งสามารถ
สะท ้อนถึงมูลค่าหุ้นในขณะนั �น�รวมทั�งสะท้อนถึงปัจจยัพื�นฐานและความต้องการของนักลงทุนทั �วไปท ี�มีต่อศักยภาพและ
การเติบโตของบริษัทได้�อย่างไรก็ตาม�เนื�องจากปริมาณการซื�อขายหุ้นของ�TQR�มีปริมาณไม่มาก�โดยมีปริมาณการ
ซื�อขายเฉลี�ยต่อวันต��าสุดคิดเป็นเพียงร้อยละ�0.07�และสูงสุดเพียงร้อยละ�0.34�ของจ�านวนหุ้นที�จ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมด
ของ�TQR�จึงอาจท�าให้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทในอดีตไม่สามารถสะท ้อนมูลค่าหรือราคาที�แท้จริงของหุ้นของ �
TQR�ได้�ดังนั�น�ที�ปรึกษาฯ�จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นวิธีที�ไม่เหมาะสมส�าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญของ�TQR�

ตารางราคาตลาดของหุ้นสามญัและปริมาณการซื�อขายย้อนหลงั�12�เดือนของ�TQR�

�
�������ที�มา:�SETSMART�

5.4 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนตลาด�

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดเป็นวิธีการประเม ินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทที�ประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กันควรจะมีอัตราส่วนตลาดที�ใกล้เคียงกัน�โดยอัตราส่วนตลาดนั �นสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนที�มีต่อ
บร ิษัท�ณ�ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง�อย่างไรก็ตาม�บริษัทที�น�ามาเปรียบเทียบนั �น�ย่อมมีความแตกต่างกัน�เช่น�แหล่งที�มา
ของรายได�้ขนาดของกิจการ�โครงสร้างทางการเงิน �และนโยบายการบันทึกบัญชี�เป็นต้น�ซึ�งเป็นข้อจ�ากัดของว ิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด�

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด�ที�ปรึกษาฯ�ได ้ท�า
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตัราส่วนตลาด�ดังนี��

1 อัตราส่วนราคาต่อก�าไร�(Price�to�Earnings�Ratio:�P/E)�

2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัช�ี(Price�to�Book�Value�Ratio:�P/BV)�

เนื�องจาก�TQR�เป็นบร ิษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทร ัพย์เพียงรายเดียวที�ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่อเป็นหลัก�ที�ปรึกษาฯ�จึงได้ท�าการพิจารณาบร ิษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ�ท ี�มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าประกันภัยซึ�งเป็นธุรกิจที�ใกล้เคียงกันกับธุรกิจหลักของ�TQR�เพื�อน�าอ ัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดังกล่าว
มาเปรียบเทียบและประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของ�TQR�โดยบริษัทจดทะเบียนที�น�ามาเปรียบเทียบนั �น�ได้แก่�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��5�-�หน้า�5�

1 บริษทั�ทีคิวเอม็�คอรป์อเรชั �น�จ�ากดั�(มหาชน)�(“TQM”)�

บริษัท�ท ีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรช ั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�เป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น�
(Holding�Company)�ท ี�ประกอบธุรกิจหลักในการให ้บริการนายหน้าประกันภัย�โดยแบ่งการให้บร ิการเป็น�2�
ประเภท�คือ�ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�และธุรกิจนายหน้าประกันชีว ิต�รวมทั �งถือหุ้นในธุรกิจที�สนับสนุน
การให้บริการนายหน้าประกันภัยอีก�3�ธุรกิจได้แก่�ธุรกิจการให้บร ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์�
ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ�และธุรกิจที�ให้บริการค�าแนะน�าเกี�ยวกับประกันภัย��

กลุ่มบร ิษัทมีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจเพื�อเสนอขายประกันภัย�โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายซึ�งม ีทั �งลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กร�โดยพนักงานจะติดต่อและเสนอขายประกันภัยต่างๆ�
ผ่านช่องทาง�เช่น�โทรศพัท์�ออนไลน์�การขายตรง�และการขายผ่านตัวแทน/นายหน้า���

2 บริษทั�เอเอสเอน็�โบรกเกอร�์จ�ากดั�(มหาชน)�(“ASN”)�

บริษัท�เอเอสเอ็น�โบรกเกอร์�จ �ากัด�(มหาชน)�ด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการ
จัดการให ้มีการประกันภัยโดยตรงโดยมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก�และด�าเนินธุรกิจสินเชื�อส่วน
บุคคลภายใต้การก�ากับ��

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจาก�4�ธุรกิจ�คือ�(1)�ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที�เป็นการ
ขายประกันรถยนต์และ�(2)�ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต�ซึ�งรับรู้รายได้เป็นรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการ�(3)�
ธุรกิจสินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับประเภทที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน�ซึ�งร ับรู้รายได้เป็นรายได้ดอกเบี�ย�
ค่าธรรมเนียมและค่าบร ิการ�และ� (4)�ธุรกิจให้บริการระบบส�าหร ับธุรกรรมสินเชื�อระหว่างบุคคลกับบุคคล�
(Peer�to�Peer�Lending)�ซ ึ�งรบัรู้รายได้เป็นรายได้ค่าบริการแพลตฟอร์มและค่าธรรมเนียม�

ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที�ส�าคญัของบริษทัจดทะเบยีนที�มีลกัษณะคล้างคลึงกบั�TQR��

(หน่วย:�ล้านบาท)�

งบการเงิน�
สิ�นสุด�ณ�วนัที��31�ธันวาคม�2564�

สินทรพัยร์วม� รายได้รวม� ก�าไรสุทธิ

TQM� 4,436.40� 3,400.13� 891.77�

ASN� 597.92� 149.75� 14.80�

TQR� 546.02� 256.37� 97.51�
ที �มา:��ข้อมูลงบการเงนิรวมตรวจสอบ�ณ�วนัที ��31�ธันวาคม�2564�ของ�TQM,�ASN�และข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการตรวจสอบ�TQR�ณ�

วนัที ��31�ธนัวาคม�2564�จาก�SET�

� ทั �งนี��ที�ปรึกษาฯ�ได้รวบรวมข้อมูลอัตราส่วนตลาดระหว่างวันที��8�มีนาคม�2564�ถึงว ันที��7�มีนาคม�2565�
ส�าหรับบริษัทต่างๆ�ดังกล่าวเพื�อน�ามาเปร ียบเทียบหามูลค่าหุ ้นสามัญของ�TQR�โดยตามรายละเอียดดังนี��

อัตราส่วนราคาต่อก�าไร�(Price�to�Earnings�Ratio)�

�TQR�� หน่วย�
ณ�วนัที���

7�มีนาคม�2565�

ย้อนหลังจากวนัที��7�มีนาคม�2565

1�เดือน� 3�เดือน� 6�เดือน� 9�เดือน 12�เดือน

TQM� เท่า� 28.81x� 31.47x� 33.36x� 36.61x� 40.18x� 42.77x

ASN� เท่า� 50.59x� 54.32x� 52.30x� 53.81x� 52.99x� 52.91x

ค่าเฉลี�ย� เท่า� 39.70x� 42.90x� 42.83�x� 45.21x� 46.58x� 47.84x

TQR*� เท่า� 28.78x� 31.37x� 32.36x� 33.95x� 38.11x� 43.65x�
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ส่วนที��5�-�หน้า�6�

ที�มา�:�SETSMART�
หมายเหตุ:��อตัราส่วนราคาต่อก�าไรของ�TQR�เป็นเพียงการเปิดเผยข้อมูลเพื�อการเปรยีบเทียบ�โดยอัตราส่วนดงักล่าวจะไม่ถูกน�ามา

ค�านวณค่าเฉลี�ยอตัราส่วนตลาด�

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบ ัญชี�(Price�to�Book�Value�Ratio)�

�TQR�� หน่วย�
ณ�วนัที��7�

มีนาคม�2565�

ย้อนหลังจากวนัที��7�มีนาคม�2565�

1�เดือน� 3�เดือน� 6�เดือน� 9�เดือน� 12�เดือน�

TQM� เท่า� 9.58x� 11.27x� 12.21x� 12.64x� 12.94x 13.38x�

ASN� เท่า� 2.45x� 2.39x� 2.22x� 2.22x� 2.28x 2.37x�

ค่าเฉลี�ย� เท่า� 6.02x� 6.83x� 7.22x� 7.43x� 7.61x 7.87x�

TQR*� เท่า� 6.13x� 6.85x� 7.21x� 7.39x� 7.91x 8.12x�
ที�มา�:�SETSMART�

หมายเหต:ุ��อัตราส่วนราคาต่อก�าไรของ�TQR�เป็นเพ ียงการเปิดเผยข้อมูลเพื�อการเปรียบเทียบ�โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่ถูกน�ามา

ค�านวณค่าเฉลี�ยอตัราส่วนตลาด�

5.4.1 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อก�าไร�(Price�to�Earnings�Ratio:�P/E)�

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสาม ัญด้วยวิธีเปรียบเทียบ�P/E�จะน�าก�าไรสุทธิของ�TQR�ในงวด�12�เดือน�
งวดใดงวดหนึ�งคูณกับ�P/E�ของ�TQR�ที�น�ามาเปรียบเทียบ�ซึ�งการเปรียบเทียบด้วยวิธีนี��ที�ปรึกษาฯ�เลือกใช้ก�าไรสุทธิ
ย้อนหลัง�12�เดือนสิ�นสุด วันท ี��31�ธันวาคม�2564�โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ�TQR�ณ�วันที��31�
ธันวาคม�2564�ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา�แย้มสกุล�ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน�4906�บริษัท�ไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส�เอบีเอเอส�จ�ากัด�โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุต ิธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ดังนี���

� หน่วย�
ณ�วนัที���

7�มีนาคม�2565�

ย้อนหลังจากวนัที��7�มีนาคม�2565

1�เดือน� 3�เดือน� 6�เดือน� 9�เดือน� 12�เดือน

ก�าไรสุทธิย้อนหลงั��12�

เดือนของ�TQR�สิ�นสุด

วันที��31�ธันวาคม�2564�

ล้านบาท� 97.51�

P/E�Ratio� เท่า� 39.70x� 42.90x� 42.83�x� 45.21x� 46.58x� 47.84x�

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น� ล้านบาท� 3,871.19� 4,182.74� 4,176.34� 4,408.33� 4,542.49 4,665.19

หาร�จ�านวนหุ้นสามัญ� ล้านหุ้น� 230.00�

มูลค่าหุ้นสามญั�
บาท�

ต่อหุ้น�
16.83� 18.19� 18.16� 19.17� 19.75� 20.28�

จากการประเมินด้วยวิธีเปร ียบเทียบ �P/E�Ratio�จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�อยู่ระหว่าง�
3,871.19�–�4,665.19�ล้านบาท�หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง�16.83�–�20.28�บาทต่อหุ้น�

อย่างไรก็ตาม�การประเมินยุติธรรมของหุ้นสามญัของ�TQR�ด้วยวิธีเปรียบเทียบ�P/E�Ratio�นั�น�บริษัทที�น�ามา
เปรียบเทียบนั�นย่อมมีความแตกต่างกัน�เช่น�แหล่งที�มาของรายได้�ขนาดของกิจการ�โครงสร้างทางการเงิน�และ
นโยบายการบันทึกบัญชี�เป็นต้น�นอกจากนี��ว ิธีเปร ียบเทียบ �P/E�Ratio�เป็นเพียงการเปรียบเท ียบราคากับก�าไรสุทธิ
เท่านั �น�ซึ�งสะท้อนส่วนเพิ�มท ี�นักลงทุนให้แก่ก�าไรสุทธิของ�TQR�ที�น�ามาเปรียบเทียบและน�า�P/E�Ratio�ไปคูณกับก�าไร
สุทธิ�12�เดือนย้อนหลังสิ�นสุดวันที��31�ธันวาคม�2564�ของ�TQR�โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลการด�าเนินงานและแนวโน้มการ
เติบโตของ�TQR�ในอนาคต�จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการท�าก�าไรของ�TQR�ในอนาคต��
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ดงันั�น�ที�ปรึกษาฯ�จึงเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อก�าไรเป็นวิธีที�ไม่เหมาะสมส�าหรบัการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ�TQR�

5.4.2 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี�(Price�to�Book�Value�Ratio:�P/BV)�

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ�TQR�ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาต่อมูลค่าทางบญัชี�(P/BV�Ratio)�
จะน�ามูลค่าทางบัญชีของ�TQR�ณ�ช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งคูณกับ�P/BV�ของบริษัทที�น�ามาเปรียบเท ียบ�ซึ�งการประเมินใน
ครั�งนี��ที�ปรึกษาฯ�เลือกมูลค่าทางบัญชี�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ�TQR�ณ�
วนัที��31�ธันวาคม�2564�ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา�แย้มสกุล�ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน�4906�บริษัท�
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส�เอบีเอเอส�จ�ากัด�โดยตามรายละเอียดการปร ะเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�
ดังนี���

� หน่วย�
ณ�วนัที���

7�มีนาคม�2565�

ย้อนหลังจากวนัที��7�มีนาคม�2565�

1�เดือน� 3�เดือน� 1�เดือน� 9�เดือน� 1�เดือน

มูลค่าทางบญัชี�ณ�วันที��

31�ธันวาคม�2564�
ล้านบาท� 457.91�

P/BV�Ratio� เท่า� 6.02x� 6.83x� 7.22x� 7.43x� 7.61x� 7.87x�

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น� ล้านบาท� 2,754.35� 3,128.99� 3,304.19� 3,403.03� 3,483.95� 3,605.73�

หาร�จ�านวนหุ้นสามัญ�� ล้านหุ้น� 230.00�

มูลค่าหุ้นสามญั��
บาทต่อ

หุ้น�
11.98� 13.60� 14.37� 14.80� 15.15� 15.68�

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธีเปรียบเทียบ�P/BV�จะไดมู้ลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ�TQR�อยู่ระหว่าง�2,754.35�–�3,605.73�ล้านบาท�หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ ้นระหว่าง �11.98�–�15.68�บาทต่อ
หุ ้น�

ทั �งนี��การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธีเปรียบเทียบ�P/BV�บริษัทที�น�ามาเปร ียบเทียบ
นั�นย่อมม ีความแตกต่างกัน�เช่น�แหล่งที�มาของรายได้�ขนาดของ �TQR�โครงสร้างทางการเงิน�และนโยบายการบันทึก
บัญชี�เป็นต้น�นอกจากนี��ว ิธีเปรียบเทียบ�P/BV�เป็นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบ ัญชีเท่านั �นซึ�งสะท้อน
ส่วนเพิ�มที�นักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทที�น�ามาเปร ียบเทียบและน�า�P/BV�ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี�ณ�วันที��
31�ธันวาคม�2564�ของ�TQR�โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน�และแนวโน้มการเติบโตของ�TQR�ในอนาคต�จึงอาจ
ไม่สะท้อนถึงความสามารถในการท�าก�าไรของ�TQR�ในอนาคต�

ดงันั�น�ที�ปรึกษาฯ�จึงเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชีเป็นวิธีที�ไม่เหมาะสม

ส�าหรบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของ�TQR�

5.5 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด�

การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัด้วยว ิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นโดยค�านึงถึง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ� TQR�โดยเป็นการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ�(Free�Cash�Flow�
to�Firm)�ท ี��TQR�คาดว่าจะได้รับจากการจ ัดท�าประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนัก�
(Weighted�Average�Cost�of�Capital�:�WACC)�ของ�TQR�เพ ื�อหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของหุ้นสามัญของ�TQR�ซึ�งที�
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ปรึกษาฯ�ได้จัดท�าประมาณการทางการเงินของ�TQR�ในปี�2565�–�2569�หรือในอนาคต�5�ปีข้างหน้า�ซึ�งที�ปรึกษาฯ�มี
ความเห็นว่าเป็นระยะเวลาประมาณการที�เหมาะสมเมื�อพิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและครอบคลุมว ัฏ
จักรของธุรกิจในปัจจุบันของ�TQR�โดยต ั�งอยู่บนพื�นฐานว่าธุรกิจของ�TQR�จะยังคงด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื�อง�(Going�
Concern�Basis)�และไม่มีการเปล ี�ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญเกิดขึ�น �รวมทั�งเ ป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน��

การประมาณการในครั�งนี��ที�ปรึกษาฯ�ได้อ้างอิงสมมติฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ �TQR�ณ�ว ันที��31�
ธ ันวาคม�2564�เนื�องจาก�TQR�ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ�ณ�ว ันที��17�กุมภาพันธ์�2564�ส่งผลให ้โครงสร้าง
รายได้และต้นทุนมีการเปล ี�ยนแปลงตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียน�ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา�แย้มสกุล�
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน�4906�บริษัท�ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส�เอบีเอเอส�จ�ากัด�และอ้างอิงจากประมาณ
การผลการด�าเนินงานจากการเติบโตของอุตสาหกรรม�แผนการลงทุน�แผนการด�าเนินงาน�และพิจารณาข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม�การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ�TQR�รวมถึงเอกสารต่างๆ�ที�เกี�ยวข้อง��

ทั �งนี��ที�ปรึกษาฯ�ได้ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่าเชื�อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ�
ที�ได้รับจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ�TQR�และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวงั�
(Conservative�Basis)�อย่างไรก็ตาม�ประมาณการทางการเงินท ั�งหมดนี�จัดท�าขึ�นภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่ม ีการ
เปลี�ยนแปลงใดๆ�ที�มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ�TQR�นอกจากนี�ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ�ที�อาจส่งผลกระทบ
อย่างม ีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ�TQR�อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ�TQR�เปลี�ยนแปลงไปด้วย
เช่นเดียวกัน�โดยการประเมินมูลค่า�TQR�ของที�ปรึกษาฯ�ตามรายละเอียดดังนี��

5.5.1 สมมติฐานที�ส�าคญั�

สมมติฐานรายได้�

รายได้ค่าบริการ�(รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ)�

รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ�คือค่านายหน้าที�เก็บได้จากการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อระหว่างบริษัท
ประกันภัยกับบร ิษัทประกันภัยต่อทั�งในไทยและต่างประเทศ��ทั �งนี��ผล ิตภัณฑ์ประกันภัยต่อของบริษัทมาจากสองส่วน
ธุรกิจหลกั�ได้แก่�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไป�(Traditional�Business)�และ�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�โดยธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไป�(Traditional�
Business)�ได้แก่�การประกันภัยต่อก ลุ่มประกันภัยรถยนต์�การประกัน ภัยต่อกลุ่มประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน�
(Property�Insurance)�และการประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด�ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนา
ช่องทางผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�นั �นคือการด�าเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงโอกาสในการเข้าไป
มีส ่วนร่วมว ิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภ ัยร่วมกับคู่ค้า�โดยใช้ความเชี�ยวชาญในการพัฒนานว ัตกรรม
ประกันภัยในการแสวงหาโอกาสใหม่อย่างต่อเนื�อง�อาทิ�การประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยสุขภาพของการประกันภัยเชื�อ
ไวรัสโคโรนา�(COVID-19)�การประกันภัยต่อกลุ่มความรับผิดตามกฎหมาย�เป็นต้น��

ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ�โดยที�ปรึกษาฯ�ม ีขั �นตอนในการประมาณการรายได้
ค่านายหน้าประกันภัยต่อ�ดงันี��

1. ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการค่าเบี�ยประกันภัยต่อของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย�โดยค�านวณอัตรา
การเติบโตของ อุตสาหกรรมจากข้อมูลค่าเบี�ยประกันภัยต่อซึ�งรวบรวมข้อมูลโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย�(คปภ.)�ที�ปรึกษาฯ�รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวย้อนหลังตั�งแต่ปี�2555-2564�รวมเป็นระยะเวลา�10�ปีและค�านวณอัตราการเติบโตเฉลี�ยต่อ
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ปีได้เท่ากับร้อยละ�3.63�ทั �งนี��ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่าอ ัตราการเติบโตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความ
เหมาะสมเนื�องจาก�เป็นอัตราการเติบโตหลังเหตุการณ์อุทกภัยในปี�2554�ซึ�งส่งผลอย่างม ีนัยส�าคญั
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในปี�2555�จนถึงปัจจุบัน�โดยการอ้างอิงอัตราการเติบโตเฉลี�ยย้อนหลงั�10�
ปี�สามารถสะท้อนอัตราการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาสั�น�ท ี�ปรึกษาฯ�จึงก�าหนดให้อัตราการเติบโตของค่าเบี�ยประกันภัยต่อของทั �งอุตสาหกรรม
เท่ากับร้อยละ�3.63�ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ��

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569�

อัตราการเติบโตของค่าเบี�ยประกันภัยต่อ
ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย�(%)�

3.63%� 3.63%� 3.63%� 3.63%� 3.63%�

ค่าเบี�ยประกนัภัยต่อของอุตสาหกรรม

ประกนัวินาศภยั�
78.85� 81.71� 84.68� 87.75� 90.94�

�
2. เม ื�อประมาณการเบี�ยประกันภัยต่อของท ั �งอุตสาหกรรมแล้ว�ที�ปร ึกษาจึงประมาณการมูลค่าเบี�ย

ประกันภัยที��TQR�สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อได้�
โดยที�ปรึกษาฯ�ได้ก�าหนดสัดส่วนค่าเบี�ยประกันภัยต่อของ �TQR�ต่อค่าเบี�ยประกันภัยต่อของอุตสา
กรรมอ้างอิงจากสัดส่วนในปี�2564�โดยท ี�ปรึกษาฯ�เห็นว่า�TQR�มีส ัดส่วนค่าเบ ี�ยประกันภัยต่อของ�
TQR�ต่อค่าเบี�ยประกันภัยต่อของอุตสากรรมเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง�อย่างไรก็ตาม �ที�ปร ึกษาฯ�มี
ความเห็นว่า�TQR�สามารถคงสัดส่วนดังกล่าวได้ในอนาคตประกอบกับที�ปร ึกษาฯได้ใช้หล ักความ

ระมัดระวังในการประมาณการ�จึงได้ก�าหนดให้สดัส่วนดังกล่าวคงที�ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ��
3. เม ื�อค�านวณมูลค่าเบี�ยประกันภัยต่อของ�TQR�แล้ว�ในขั �นตอนสุดท้าย�ที�ปรึกษาฯ�จึงประมาณการ

รายได้ค่านายหน้าประกันภ ัยต่อของ �TQR�ด้วยการก�าหนดอัตราค่านายหน้าในช่วงระยะเวลา
ประมาณการตามอัตราค่านายหน้าเฉลี�ยในปี�2564�ทั �งนี��ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่าจากข้อมูลที�ผ่านมาอตัรา
ค่านายหน้ามีอตัราที�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง�อย่างไรก็ตามที�ปรึกษาฯ�มีความเห็นว่า�TQR�สามารถคง
อัตราค่านายหน้าไดใ้นอนาคต�ประกอบกับที�ปรึกษาฯ�ได้ใช้หลักความระมดัระวงัในการประมาณการ�
จึงได้ก�าหนดให้สัดส่วนดังกล่าวคงที�ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการโดยค�านวณจากข้อมูลมูลค่า
เบี�ยประกันภัยต่อและรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อซึ�งได้รับมาจาก�TQR��

ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการรายได้ค่าบริการ�(ค่านายหน้าประกันภัยต่อ)�ในตารางด ังนี���
(หน่วย:�ล้านบาท)��

ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569�

รายได้ค่าบริการ��
(รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ)�

232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50�

รายได้อื�น�

� รายได้อื�นของ�TQR�ประกอบด้วย�ดอกเบี�ยรับ�การกลับรายการหนี�สงสัยจะสูญ�และรายได้อื�นๆ�โดยที�
ปร ึกษาฯประมาณการรายได้อื�นเฉพาะรายได้จากดอกเบี�ยร ับ�โดยประมาณการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดและ
เงินฝากธนาคารที�ถูกจ�ากัดในแต่ละปีและประมาณการดอกเบี�ยรับโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี�ยเงินฝากออมทรพัย์ที�ร้อย
ละ�0.25�อ้างอิงจากข้อมูลอัตราดอกเบี�ยออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์หลัก�5�แห่งซึ�งรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย�ณ�วนัที��7�มีนาคม�2565��
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อย่างไรก็ตาม�ในส่วนของการประมาณการการกลับรายการหนี�สงสัยจะสูญ�และรายได้อื�นๆ�ที�ปรึกษาฯ�ไม่ ได้
ประมาณการเนื�องจากเป็นรายได้ที�ไม่ได้เกิดจากการด�าเนินงานและมีความไม่แน่นอนจึงไม่สามารถประมาณการได้�

(หน่วย:�ล้านบาท)�

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

ผลรวมของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด�
สินทรัพย์ทางการเงินและเงินฝากธนาคารที�มี
ภาระค��าประกัน��

375.95� 418.94� 467.77� 524.33� 581.04�

อัตราดอกเบี�ยรับ�(%)� 0.25%� 0.25%� 0.25%� 0.25%� 0.25%

ดอกเบี�ยร ับ� 0.94� 1.05� 1.17� 1.31� 1.45�

�

ตารางการประมาณการรายได้รวม�

(หน่วย:�ล้านบาท)�

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569�

1.�รายได้ค่าบริการ��
(รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ)�

232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50�

2.�รายได้อื�น� 0.94� 1.05� 1.17� 1.31� 1.45�

รายได้รวม�(1+2)� 233.75� 242.30� 251.18� 260.40� 269.95

สมมติฐานต้นทุนการให้บริการ�

ต้นทุนพนักงาน�-�ที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินงานโดยตรง��

ต้นทุนพนักงานในส่วนต้นทุนการให้บริการ�ได้แก่�เงินเดือน�เงินสมทบกองทุนประกันสังคม�ค่าล่วงเวลา�
โบนัสและสว ัสดิการทั �งหมดของพนักงานในแผนกที�เกี�ยวข้องโดยตรงต่อการให้บริการของ �TQR�อาทิเช่น�แผนกสถิติ
และวิเคราะห์ข้อมูล�แผนกพัฒนาธุรกิจช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่�แผนกพัฒนาธุรกิจท ั �วไป�แผนกสนับสนุนกรมธรรม์�
และแผนกสินไหมทดแทน�เป็นต้น�ท ี�ปรึกษาฯ�เห็นว่าต้นทุนพนักงานของฝ่ายปฏิบัติการเหล่านี�มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับรายได้ค่าบริการของบริษัท�เนื�องจาก�TQR�จะมีการเพิ�มจ�านวนพนักงานและเพิ�มเงินเดือนตามความสามารถในการ
ด�าเนินงานของพนักงาน�เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจของ�TQR�ในอนาคต��

ที�ปร ึกษาฯ�เห็นว่าภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ�TQR�สามารถควบคุมต้นทุนพนักงานได้
อย่างมีประสิทธ ิภาพมากขึ�น�ที�ปรึกษาฯ�จึงก�าหนดสัดส่วนต้นทุนพนักงานที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยตรงคงท ี�
ตามโครงสร ้างต้นทุนภายหลังการเข้าจดทะเบียนที�ร้อยละ�25.07���

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569�

รายได้ค่าบริการ� 232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50�

สัดส่วนต้นทุนพนักงานต่อรายได้ค่าบริการ�(%)� 25.07%� 25.07%� 25.07%� 25.07%� 25.07%�

ต้นทุนพนักงาน� 58.36� 60.47� 62.67� 64.94� 67.30

�

�

�
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สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขาย�

ค่าใช้จ ่ายในการขายของ �TQR�ได้แก่�ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ�งจ่ายให้กับการแนะน�างานซึ�งเป็น
บุคคลภายนอก�ที�ปรึกษาฯประมาณการให้ค่าใช้จ่ายในการขายมีค่าเท่ากับร้อยละ�2.15�ของรายได้ค่าบริการตั �งแต่ปี�
2565�เป็นต้นไป�ตลอดการประมาณการ�โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ค่าบริการปี�2564�

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569�

รายได้ค่าบริการ� 232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50�

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้
ค่าบริการ�(%)�

2.15%� 2.15%� 2.15%� 2.15%� 2.15%�

ค่าใช้จ่ายในการขาย� 5.00� 5.18� 5.37� 5.56� 5.76

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร��

ค่าใช้จ่ายพนักงาน�-�นอกเหนือจากการด�าเนินงานโดยตรง�

ค่าใช้จ่ายพนักงานนอกเหนือจากการด�าเนินงานโดยตรงซึ�งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร�ได้แก่�เงินเดือน�เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม�ค่าล่วงเวลา�โบนัสและสวัสดิการทั �งหมดของพนักงานในแผนกที�เกี�ยวข้องกับการบริหาร
องค์กร�(Back�Office)�อาทิเช่น�แผนกทร ัพยากรบุคคล�แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ�แผนกธุรการ�และแผนกบ ัญชี
และการเงิน�เป็นต้น�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่าจ�านวนพนักงานในส่วนงานดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการเติบโตในอนาคตของ�
TQR�ที�ปรึกษาฯ� จึงได้ก�าหนดอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายพนักงานนอกเหนือจ ากการด�าเนินงานโดยตรงตาม

นโยบายการปรับค่าจ้างพนักงานของ�TQR�ที�ร้อยละ�6.00�ตั �งแต่ปี�2565�เป็นต้นไป�ตลอดประมาณการ�

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569

การเติบโตของค่าใช้จ่ายพนักงาน�(%)� 6.00%� 6.00%� 6.00%� 6.00%� 6.00%�

ค่าใช้จ่ายพนักงาน� 26.23� 27.80� 29.47� 31.23� 33.11

ค่าการตลาด�

ค่าการตลาด�ได้แก่�ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสื�อ�ค่าการโฆษณา�ค่าสันทนาการ�และค่าเดินทางต่างๆ�ที�ปรึกษาฯ
ประมาณการให้ค่าการตลาดมีค่าเท่ากับร้อยละ�2.69�ของรายได้ค่าบริการตั �งแต่ปี�2565�เป็นต้นไป�ตลอดการประมาณ
การ�โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าการตลาดต่อรายได้ค่าบริการปี�2564�

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569�

รายได้ค่าบริการ� 232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50�

สัดส่วนค่าการตลาดต่อรายได้ค่าบริการ�(%)� 2.69%� 2.69%� 2.69%� 2.69%� 2.69%�

ค่าการตลาด� 6.26� 6.49� 6.72� 6.97� 7.22�

ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น�

� TQR�ได้มีการบนัทึกค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยม ีรายละเอียดดังนี��

1. ค่าเผ ื�อผลขาดทุนจากยอดคงค้างที�คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จ�านวน�20.17�ล้านบาท�
ส�าหรับปี�2564�เนื�องจากในระหว่างปี�2564�มีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��5�-�หน้า�12�

ประกันว ินาศภัย�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี�เป็นค่าใช้จ่ายตามเหตุการณ์และคาดว่าจะไม่ม ี
ค่าใช้จ ่ายเหล่านี�เกิดขึ�นอีกในอนาคต�ที�ปรึกษาฯ�จึงมิได ้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวตลอดการ
ประมาณการ�

2. ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต�จากการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี�TFRS�9�ซึ�งส่งผลให้�TQR�
ท�าการบันทึกค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตจ�านวน�1.57�ล้านบาทส�าหรับปี�2564�และได้ประมาณ
การค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครติดส�าหรับปี�2565�–�2567�จ�านวน�1.24�ล้านบาท�1.36�ล้านบาทและ�
1.50�ล้านบาท�ตามล�าดับ�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่า ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตจากการประมาณการของ�
TQR�จ�านวน�5.65�ล้านบาท�มีความเพียงพอต่อการบันทึกด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงินตาม
ความเสี�ยงของกิจการ�ตามการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานทางบัญช�ีที�ปรึกษาฯ�จึงประมาณการค่าเผื�อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตส�าหรับปี�2565�–�2567�จ�านวน�1.24�ล้านบาท�1.36�ล้านบาท�1.50�ล้านบาท�
ตามล�าดับ�และมิได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวส�าหรับปี�2568�-�2569�

ดังนั�น�ที�ปรึกษาฯ�จ ึงประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในปี�2565�–�2569�ดังนี��

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569

ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น� 1.24� 1.36� 1.50� -� -�

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ�

ที�ปรึกษาฯประมาณการให้ค่าเบี�ยประชุมกรรมการมีอัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้อของปี�2565-
2569�โดยอ้างอิงจากประมาณการเงินเฟ้อส�าหรบัปี�2565�–�2569�จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ�(IMF)�

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569

ประมาณการเงินเฟ้อ�2565�–�2569��
(IMF,�2565)�

1.30%� 1.10%� 1.50%� 1.80%� 1.90%�

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ� 1.14� 1.16� 1.17� 1.20� 1.22

ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน�

ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน�ได้แก่�ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน�เครื�องเขียน�และค่าใช้จ่ายพิมพ์ต่างๆ�ที�ปรึกษาฯประมาณ
การให้ค่าอุปกรณ์ส�านักงานมีค่าเท่ากับร้อยละ�0.12�ของรายได้ค่าบริการตั �งแต่ปี�2565�เป็นต้นไป�ตลอดการประมาณ
การ�โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าอุปกรณ์ส�านักงานต่อรายได้ค่าบริการปี�2564��

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

รายได้ค่าบริการ� 232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50

สัดส่วนค่าอุปกรณ์ส�านักงานต่อรายได้
ค่าบริการ�(%)�

0.12%� 0.12%� 0.12%� 0.12%� 0.12%�

ค่าอุปกรณ์ส �านักงาน� 0.29� 0.30� 0.31� 0.32� 0.33

�

�
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ค่าสาธารณูปโภค���

ค่าสาธารณูโภค�ได้แก่�ค่าน��า�ค่าไฟฟ้า�ค่าการเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ต�ค่าท�าความสะอาดส�านักงาน�และค่าซ่อม
บ�ารุง ต่างๆ�ที�ปร ึกษาฯประมาณการให้ค่าสาธารณูโภคมีอ ัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้อของปี�2565-2569�
โดยอ้างอิงจากประมาณการเงินเฟ้อส�าหรบัปี�2565�–�2569�จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ�(IMF)�
�

ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

ประมาณการเงินเฟ้อ�2565�–�2569�(IMF,�2565)� 1.30%� 1.10%� 1.50%� 1.80%� 1.90%�

ค่าสาธารณูปโภค��� 2.64� 2.67� 2.71� 2.76� 2.81

ค่าใช้จ่ายประกันภัย�

ค่าใช้จ่ายประกันภัย�ได้แก่�ค่าใช้จ่ายประกันภัยส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและยานพาหนะของ�TQR�ที�ปรึกษาฯ
ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายประกันภัยมีอัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้อของปี�2565-2569�โดยอ้างอิงจาก
ประมาณการเงินเฟ้อส�าหรบัปี�2565�–�2569�จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ�(IMF)�

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

ประมาณการเงินเฟ้อ�2565�–�2569�(IMF,�2565)� 1.30%� 1.10%� 1.50%� 1.80%� 1.90%�

ค่าใช้จ่ายประก ันภยั� 0.84� 0.85� 0.87� 0.88� 0.90

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา�
ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา�ได้แก่�ค่าที�ปรึกษาทางวิชาชีพต่างๆ�อาทิ�ค่าจ้างผู้สอบบัญชี�ค่าจ้างที�ปรึกษาทางการ

เงิน�ค่าที�ปร ึกษากฎหมาย�ค่าที�ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ�ที�ปรึกษาฯประมาณการให้ค่าธรรมเนียมท ี�ปรึกษามี
อัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้อของปี�2565-2569�โดยอ้างอิงจากประมาณการเงินเฟ้อส�าหรับปี�2565�–�
2569�จากกองทุนการเง ินระหว่างประเทศ�(IMF)�ทั �งนี�ที�ปรึกษาฯ�ม ิได้น�ารายการที�เกี�ยวข้องกับการน�าหลกัทรัพย์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ�ซึ�งเป็นรายการที�เกิดขึ�นตามเหตุการณ์และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการด�ารงสถานะ
บริษัทจดทะเบียนในการประมาณการค่าธรรมเนียมท ี�ปรึกษาของ�TQR�โดยม ีรายละเอียดดังนี��

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

ประมาณการเงินเฟ้อ�2565�–�2569�(IMF,�2565)� 1.30%� 1.10%� 1.50%� 1.80%� 1.90%�

ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษา� 7.02� 7.09� 7.20� 7.33� 7.47

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย�
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย�ประกอบด้วย�ค่าเสื�อมราคาจากสินทรัพย์ถาวร�ค่าเสื�อมราคาจากสิทธิ �การเช่า�

และค่าตัดจ�าหน่ายจากสินทรพัย์ไม่มีตัวตน�ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์ถาวรและค่าตัดจ�าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนของ�TQR�โดยใช้วิธ ีเส้นตรงตามนโยบายทางบัญชีของ�TQR�และอ้างอิงการประมาณการค่า
เสื�อมราคากับทะเบียนทร ัพย์สินของ�TQR�ในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการเช่า�ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการค่าเสื�อมสิทธิ �การ
เช่าโดยใช้ว ิธีเส้นตรงตามนโยบายทางบ ัญชีของ�TQR�และอ้างอิงข้อมูลการประมาณการค่าเสื�อมราคากับสัญญาเช่าทาง
การเงินของ�TQR�ทั �งนี�ที�ปรึกษาฯ�ค�านวณค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจากสินทรัพย์ที�มีอยู่�และสินทรัพย์ที�เพิ�มขึ�น�
(รายละเอียดตามค่าใช้จ่ายในการลงทุน)�จากประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท�โดยมีรายละเอียดดงันี��

�

�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��5�-�หน้า�14�

� � � � � � � � � (หน่วย:�ล้านบาท)�

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569�

ค่าเสื�อมราคาของสินทรพัย์ถาวร� 1.89� 1.96� 1.93� 1.72� 1.29

ค่าเสื�อมราคาของสิทธิ �การเช่า� 4.85� 4.85� 4.55� 3.70� 3.08

ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน� 3.32� 4.32� 4.82� 4.82� 4.82

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายรวม� 10.06� 11.13� 11.30� 10.24� 9.18

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�น�

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�น�ได้แก่�ค่าภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมอื�นๆ�ที�ปรึกษาฯประมาณการ
ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�นมีค่าเท่ากับร้อยละ�0.17�ของรายได้ค่าบริการตั �งแต่ปี�2565�เป็นต้นไป�ตลอดการประมาณ
การ�โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบร ิหารอื�นต่อรายได้ค่าบริการปี�2564��

(หน่วย:�ล้านบาท)��
ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568 ปี�2569

รายได้ค่าบริการ� 232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�นต่อรายได้
ค่าบริการ�(%)�

0.17%� 0.17%� 0.17%� 0.17%� 0.17%�

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�น� 0.39� 0.40� 0.41� 0.43� 0.44

�

ตารางการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย�

(หน่วย:�ล้านบาท)�

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

1.�ต้นทุนการให้บริการ� 58.36� 60.47� 62.67� 64.94� 67.30

2.�ค่าใช้จ่ายในการขาย� 5.00� 5.18� 5.37� 5.56� 5.76�

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร� � � � � �

ค่าใช้จ่ายพนักงาน� 26.23� 27.80� 29.47� 31.23� 33.11

ค่าการตลาด� 6.26� 6.49� 6.72� 6.97� 7.22

ค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�น� 1.24� 1.36� 1.50� -� -

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ� 1.14� 1.16� 1.17� 1.20� 1.22

ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน� 0.29� 0.30� 0.31� 0.32� 0.33�

ค่าสาธารณูปโภค��� 2.64� 2.67� 2.71� 2.76� 2.81�

ค่าใช้จ่ายประกันภัย� 0.84� 0.85� 0.87� 0.88� 0.90�

ค่าธรรมเนียมท ี�ปรึกษา� 7.02� 7.09� 7.20� 7.33� 7.47�

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายรวม� 10.06� 11.13� 11.30� 10.24� 9.18�

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื�น� 0.39� 0.40� 0.41� 0.43� 0.44�

3.�ค่าใช้จา่ยในการบริหารรวม� 56.10� 59.25� 61.66� 61.36� 62.69

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม�(1+2+3)� 119.45� 124.90� 129.69� 131.86� 135.75�

�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��5�-�หน้า�15�

สมมติฐานอื�นๆ�

หนี�สินทางการเงินและต้นทุนทางการเงิน�(ดอกเบี�ยจา่ย)��

หนี� สินทางการเง ินที�มีภาระดอกเบี�ยของ�TQR�ประกอบด้วยหนี�สินตามสัญญาเช่าส�านักงานและยานพาหนะ�ที�
ปร ึกษาฯ�ประมาณการหนี�ส ินทางการเง ินและดอกเบี�ยจ่ายของ�TQR�โดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าทางการเงินของ�TQR�ใน
ปัจจุบ ัน�ทั �งนี��เนื�องจาก�TQR�ได้ท�าสัญญาเช่าพื�นที�ส�านักงานเป็นระยะเวลา�3�ปีโดยสัญญาเช่าจะสิ�นสุดในวันที��15�
กรกฎาคม�2567�ที�ปรึกษาฯ�ได้สัมภาษณ์ผู้บร ิหารและพบว่า �TQR�ยังไม่มีแผนในการย้ายส�านักงานแต่อย่างใด�ที�
ปร ึกษาฯจึงประมาณการให้มีการต่อสัญญาเช่าส�านักงานเพื�อการด�าเนินธุรกิจต่อไปอีกเป็นเวลา�3�ปีและประมาณการ
ให้ค่าเช่ารายเดือนเพิ�มขึ�นในอัตราร้อยละ�5.00�ตามเงื�อนไขการต่อสัญญาที�ระบุในสัญญาเช่าส�านักงานฉบับปัจจุบัน�ที�
ปร ึกษาฯได้สรุปหนี�สินทางการเงินในแต่ละปีประมาณการของ �TQR�ตามทะเบียนหนี�สินสัญญาเช่าทางการเงินของ�
TQR�ดังนี��

(หน่วย:�ล้านบาท)�

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569

ต้นทุนหนี�สินทางการเงิน� 0.69� 0.47� 0.48� 0.50� 0.24

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน�

ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการให�้TQR�มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน�โดยอ้างอิงจากประมาณ
การของผู้บริหารของ�TQR�เกี�ยวกับแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ �TQR�โดยมี
รายละเอียด�ดังนี��

เงินลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส�านักงาน�

�TQR�มีแผนการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส�านักงานจ�านวน�1.40�ล้านบาทต่อปีเพื�อใช้ในการ
ดูแลและซ่อมบ�ารุงพื�นที�ส�านักงานและซื�ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ ื�อการประกอบธุรกิจ�ท ี�ปรึกษาฯจึงประมาณการให้
บร ิษัทม ีการลงทุนในส่วนปร ับปรุงส�านักงานและอุปกรณ์จ�านวน�1.40�ล้านบาทส�าหรับปี�2565�เป็นต้นไป�ตลอดการ
ประมาณการ�

เงินลงทุนในสินทรพัย์ไม่มีตัวตนและการพฒันาซอฟแวร์�

�TQR�มีแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศข ั�นสูงเพ ื�อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการของ �TQR�
(Operational�Efficiency�Improvement�Platform)�โดยลงทุนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์�โปรแกรมคอมพิวเตอร์�ระบบ�
Flood�Accuulation�Model�และระบบ�Capital�Modelling�เพื�อพัฒนาระบบนายหน้าประกันภัยต่อภายใน� (Core�
System)�และระบบบริการให้แก่บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ�(Cedant�and�Reinsurer�Service�System)�
รวมถึงการพัฒนาแบบจ�าลองและว ิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ�ที�ปรึกษาฯจึงประมาณการให้บร ิษัทมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนส�าหรับปี�2565�เป็นจ�านวน�22.62�ล้านบาท�เงินลงทุนจ�านวน�10.00�ล้านบาทส�าหรับปี�2566�และ
เงินลงทุนจ�านวน�5.00�ส�าหรับปี�2567�ตามแผนการลงทุนของ�TQR��

เงินลงทุนในสิทธิ �การใช้ส�าหรบัการเช่าอาคารส�านักงาน�

เนื�องจาก�TQR�ได้ท�าสญัญาเช่าพ ื�นที�ส�านักงานเป็นระยะเวลา�3�ปีโดยสัญญาเช่าจะสิ�นสุดในวันที��15�กรกฎาคม�
2567�ที�ปรึกษาฯ�ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและพบว่า�TQR�ยังไม่มีแผนในการย้ายส�านักงานแต่อย่างใด�ที�ปรึกษาฯจ ึง
ประมาณการให ้มีการต่อสัญญาเช่าส�านักงานเพื�อการด�าเนินธุรกิจต่อไปอีกเป็นเวลา�3�ปีและประมาณการให้ค่าเช่าราย



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

ส่วนที��5�-�หน้า�16�

เดือนเพิ�มขึ�นในอัตราร้อยละ�5.00�ตามเงื�อนไขการต่อสัญญาที�ระบุในสัญญาเช่าส�านักงานฉบับปัจจุบัน�ที�ปรึกษาฯ�
ประมาณการเงินลงทุนในสิทธิ �การใช้จ�านวน�7.88�ล้านบาทในปี�2567��

ที�ปรึกษาฯประมาณการเงินลงทุน�ดังนี��

(หน่วย:�ล้านบาท)�

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569�

เงินลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์ส�านักงาน�

1.40� 1.40� 1.40� 1.40� 1.40�

เงินลงทุนในสินทรพัย์ไม่มีตัวตนและการ
พัฒนาซอฟแวร์��

22.62� 10.00� 5.00� -� -�

เงินลงทุนในสิทธิ �การใช้ส�าหรับการเช่า
อาคารส�านักงาน�

-� -� 7.88� -� -�

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวม� 24.02� 11.40� 14.28� 1.40� 1.40

เงินทุนหมุนเวียน��

ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละประเภทโดยประมาณการให ้ระยะเวลาเก็บหนี�จากลูกค้า
เท่ากับ�99�วัน�อ้างอิงจากระยะเวลาเก็บหนี�จากลูกค้าปี�2564�และประมาณการให้ระยะเวลาช�าระหนี�ของเจ้าหนี�การค้า
เท่ากับ�85�วนั�อ้างอิงจากระยะเวลาช�าระหนี�ของเจ้าหนี�การค้าปี�2564�โดยม ีรายละเอียด�ดังนี��

� ปี�2565� ปี�2566� ปี�2567� ปี�2568� ปี�2569�

1.�ระยะเวลาเก็บหนี�จากลูกค้า�(ว ัน)� 99� 99� 99� 99� 99�

2.�ระยะเวลาช�าระหนี�ของเจ้าหนี�การค้า�(วัน)� 85� 85� 85� 85� 85�

การจ่ายเงินปันผล��

ที�ปร ึกษาฯ�ประมาณการให�้TQR�มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ�50�ของก�าไรสุทธิก่อนภาษีส�าหรับปี�2565�
เป็นต้นไป�ตลอดการประมาณการ�โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ�TQR���

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล���

� ที�ปรึกษาฯ�ประมาณการให้อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ�20�ตั �งแต่ปี�2565�เป็นต้นไป�ตลอดการประมาณ
การ�โดยอ้างอิงตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน�

สมมติฐานอตัราคิดลด�(Discount�Rate)�

อัตราส่วนคิดลดที�ใช้ในการประเมินมูลค่าปัจจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของ �TQR�จะค�านวณมาจากอัตรา
ถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของทุน�(WACC)�และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น�(Ke)�โดยตามรายละเอียดการค�านวณดงันี��

WACC� � =� (D/(D+E))*�Kd*�(1-T)�+�(E/(D+E))�*Ke�

โดยที�� �

WACC� =�อัตราต้นทุนถัวเฉล ี�ยถ่วงน��าหนัก�
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D� =�หนี�สินทางการเงินของ�TQR�โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ�TQR�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�เท่ากับ�13.47�
ล้านบาท��

E� =�ส่วนของผู้ถือหุ้นของ�TQR�โดยอ้างอิงจากงบการเง ินเฉพาะ
กิจการของ�TQR�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�เท่ากับ�457.91
ล้านบาท�

Kd� =�อัตราดอกเบี�ยจากหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยซึ�งมาจากอัตรา
ดอกเบี�ยเฉลี�ยจากหนี�สินสัญญาเช่าทางการเงิน�โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลทางการเงินของ�TQR�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�โดยม ี
ค่าเท่ากับร้อยละ�5.74�ต่อปี��

T� =�อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากบัร้อยละ�20.00�

Ke� =�อัตราผลตอบแทนที�ผู้ถือหุ้นต้องการซึ�งค�านวณมาจากสูตร�
CAPM�ได้เท่ากับร้อยละ�5.12�โดยตามรายละเอียดการค�านวณ
ค่า�Ke�ดงันี��

Ke� =� Rf���+���β(�Rm��–��Rf�)�

�
โดยที��

Ke� =�อัตราผลตอบแทนที�ผู้ถือหุ้นต้องการ�

Risk�Free�Rate�(Rf)� =�อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที�ไม่มีความเสี�ยง�อ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี�ยพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยอายุ�20�ปี�ซึ�งเป็น
ช่วงระยะเวลาที�สะท้อนภาวะการลงทุนที�ไมม่ีความเสี�ยงในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ�ได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลในช่วงระยะเวลาสั�น�โดย
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว�เท่ากับร้อยละ�2.91�(อ้างอิงข้อมูลจาก�
www.thaibma.or.th�ณ�วนัที��7�มีนาคม�2565)��

Rm� =�อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเฉลี�ยย้อนหลัง�20�ปี�ตั �งแต่ปี�2545-2565�ซึ�งเท่ากับร้อยละ�
11.02�ซึ�งเป็นช่วงระยะเวลาที�สะท้อนภาวะการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ใน ช่วงเวลาต่างๆ�ได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลในช่วง
ระยะ เวลาสั �น� (อ้างอิงข้อมูลจาก�www.set.or.th�ณ�วันที��7�
มีนาคม�2565)�

Beta�(β)� =�เป็นค่าเฉลี�ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายสัปดาห์ของ�
TQR�เทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย�ย้อนหลงัตั �งแต่ว ันที��18�กุมภาพันธ์�2564�ถึงวันที��7�มีนาคม�
2565�เท่ากับ�0.27�ซึ�งเป็นช่วงเวลาที��TQR�เริ�มให้มีการซื�อขาย
ในตลาดหลักทรพัย์ฯ�(ที�มา:�Bloomberg)�
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ทั �งนี��จากสูตรการค�านวณและค่าตัวแปรต่างๆ�ที�น�ามาใช้ดงักล่าวข้างต้นจะค�านวณได้ผลตอบแทนที�ผู้ถือหุ้น
ต้องการ�(Ke)�เท่ากับร้อยละ�5.12�ต่อปี�

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื�อค�านวณหาผลตอบแทนที�ผู้ถือหุ้นต้องการ�

Ke� =�Rf���+���β(�Rm��–��Rf�)�

� =�2.91%�+�0.27�(11.02%�-�2.91%)�

� =�5.12%�

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื�อค�านวณหาอัตราต้นทุนถัวเฉล ี�ยถ่วงน��าหนัก�

WACC� =�(D/(D+E))*�Kd*�(1-T)�+�(E/(D+E))�*Ke�

� =�2.86%*5.74%*(1-20.00%)�+�97.14%*5.12%�

� =�5.10%�

สมมติฐานกระแสเงินสดกิจการหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ�(Terminal�Value)�

ที�ปร ึกษาฯ�ก�าหนดให้อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังระยะเวลาประมาณการ�
(Terminal�Growth�Rate)�เท่ากับร้อยละ�1.90�โดยอ้างอิงตามประมาณการเงินเฟ้อของประเทศไทยที�จดัท�าโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ�(IMF)�ส�าหรับปี�2569��

ทั �งนี��ที�ปรึกษาฯ�ได้มีการวิเคราะห์ความไวเพื�อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที�เหมาะสมโดยการเปลี�ยนค่าตัวแปรอัตรา

การเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดด้วยเช่นกัน�

ผลการประมาณทางการเงิน�

หน่วย�:�ล้านบาท� ปี�2565F� ปี�2566F� ปี�2567F� ปี�2568F� ปี�2569F

รายได้ค่าบริการ� 232.81� 241.26� 250.01� 259.09� 268.50

รายได้อื�น� 0.94� 1.05� 1.17� 1.31� 1.45

รายได้รวม� 233.75� 242.30� 251.18� 260.40� 269.95�

ต้นทุนการให ้บริการ� (58.36)� (60.47)� (62.67)� (64.94)� (67.30)�

ค่าใช้จ่ายในการขาย� (5.00)� (5.18)� (5.37)� (5.56)� (5.76)�

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร� (56.10)� (59.25)� (61.66)� (61.36)� (62.69)

รวมค่าใช้จ่าย� (119.45)� (124.90)� (129.69)� (131.86)� (135.75)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้� 114.30� 117.41� 121.49� 128.54� 134.20

ต้นทุนทางการเงิน� (0.69)� (0.47)� (0.48)� (0.50)� (0.24)�

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้� 113.61� 116.93� 121.01� 128.04� 133.96

ค่าใช้จ่ายภาษีเง ินได�้ (22.72)� (23.39)� (24.20)� (25.61)� (26.79)

ก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธิ� 90.89� 93.55� 96.81� 102.43� 107.16

หน่วย�:�ล้านบาท� ปี�2565F� ปี�2566F� ปี�2567F� ปี�2568F� ปี�2569F�

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานหลงัภาษี�� 91.44� 93.93� 97.19� 102.83 107.36�

+�ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย� 10.06� 11.13� 11.30� 10.24� 9.18�
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หน่วย�:�ล้านบาท� ปี�2565F� ปี�2566F� ปี�2567F� ปี�2568F� ปี�2569F�

-�ค่าใช้จ่ายลงทุน� (24.02)� (11.40)� (14.28)� (1.40) (1.40)�

+/-�การเปลี�ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน� 21.22� 0.45� 0.31� (0.45) 0.03�

กระแสเงินสดอิสระของ�TQR�� 98.70� 94.10� 94.53� 111.22 115.17�

Terminal�Value� � � � 3,662.74�

กระแสเงินสดอิสระรวมของ�TQR�� 98.70� 94.10� 94.53� 111.22 3,777.92�

ปัจจัยอัตราคิดลด� 1.05� 1.10� 1.16� 1.22 1.28�

มูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระ� 93.90� 85.19� 81.41� 91.14 2,945.45�

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระ� 3,297.09� � � � �

5.5.2 การค�านวณมูลค่าหุ้นสามญัของ�TQR��

จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น�สามารถค�านวณหามูลค่าหุ้นสามัญของ�TQR�ตามวิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด�ได้ดงันี��

� หน่วย:�ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด�ตั �งแต่วันที��1�มกราคม�2565�–�31�ธันวาคม�2569� 441.43

มูลค่าปัจจุบนั�ณ�สิ�นระยะเวลาประมาณการ�(Terminal�Value)� 2,855.66

เพิ�ม�เงินสดและรายการเท ียบเท่าเงินสด�ณ�วนัที��31�ธันวาคม�2564� 146.58�

เพิ�ม�สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน��

ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564� 178.53�

เพิ�ม�สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2564� 89.89�

เพิ�ม�เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระค��าประกัน�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2564� 1.50�

มูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดก่อนหกัหนี�สินทางการเงิน�� 3,713.59�

หัก�หนี�ส ินทางการเงิน�ณ�วนัที��31�ธันวาคม�2564� (13.47)�

มูลค่ากิจการของ�TQR�� 3,700.12�

จ�านวนหุ้นของ�TQR�(ล้านหุ้น)� 230.00�

มูลค่าหุ้นสามญัของ�TQR�(บาทต่อหุ้น)� 16.09�

จากการประมาณการกระแสเงินสดที�ได้จากการก�าหนดสมมติฐานต่างๆ�ข้างต้น�โดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี�ย
ถ่วงน��าหนัก�(WACC)�สามารถค�านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเง ินสดได้เท่ากับ�441.43�ล้านบาท�โดยมีการ
ค�านวณมูลค่าปัจจุบัน�ณ�สิ�นระยะเวลาประมาณการ�(Terminal�Value)�ได้เท่ากับ�2855.66�ล้านบาท�บวกด้วยมูลค่า
เง ินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�จ�านวน�146.58�ล้านบาท�สินทรัพย์ทางการเงินท ี�วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2564�จ�านวน�178.53�ล้านบาท�สินทรัพย์ทาง
การเงินที�วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�จ�านวน�89.89�ล้านบาท�และเงินฝากสถาบัน
การเงินที�มีภาระค��าประกัน�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�จ�านวน�1.50�ล้านบาท�ท�าให้มีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ก่อนหักหนี�ส ินทางการเงินจ�านวน�3,713.59�ล้านบาท�อย่างไรก็ตาม�ณ�ว ันที��31�ธันวาคม�2564�TQR�มีหนี�สินทาง
การเงินเป็นจ�านวนท ั�งสิ�น�13.47�ล้านบาท�ท�าให้ได้มูลค่ายุติธรรมของกิจการของ�TQR�เท่ากับ�3,700.12�ล้านบาท�หร ือ
เท่ากับ�16.09�บาทต่อหุ้น�
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การวิเคราะห์ความไว�(Sensitivity�Analysis)�

การประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของ�TQR�จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็นจริงนั�น�ขึ�นอยู่กับความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานที�ใช้ในการประมาณการทางการเงิน�และแผนการด�าเนินธุรกิจและนโยบายการ
บริหารงานในอนาคต�ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน�ดังนั �น�หากมีเหตุการณ์ที�ส่งผลให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงใดๆ�เกี�ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ�สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ�และนโยบายของรัฐบาลที�เปลี�ยนแปลงไป�
อาจท�าให้ประมาณการท ี�ก�าหนดขึ�นภายใต้สมมติฐานที�กล่าวมาข้างต้นเปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าค ัญ�และอาจส่งผล
กระทบให ้มูลค่าหุ้นสามัญของ�TQR�ที�ประเมินได้เปลี�ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน�และด้วยสาเหตุและปัจจัยต่างๆ�ที�อาจเกิด
การเปลี�ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ �TQR�ที�ปรึกษาฯ�จึงได้ท�าการว ิเคราะห์ความ
ไว�(Sensitivity�Analysis)�ของการประเมินมูลค่าหุ้นสาม ัญ�เพื�อศึกษาถึงผลกระทบโดยปัจจัยต่างๆ�ท ี�อาจเกิดการ
เปลี�ยนแปลง�โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าหุ้นสามัญจากการเปลี�ยนแปลงของปัจจ ัยหลัก�2�ปัจจัย�
ได้แก่�อัตราถัวเฉล ี�ยถ่วงน��าหนักของทุน�(WACC)�ของ�TQR�และอัตราการเติบโตระยะยาว�(Terminal�Growth�Rate)�
ซึ�งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดตามกรณีต่างๆ�ได้
ดังนี��

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ากิจการของ�TQR��

(หน่วย�:�ล้านบาท)�

อัตราถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของทุน�(WACC)�

อตัราการเติบโตระยะยาว��

(Terminal�Growth�Rate)��

-0.25%�

กรณีฐาน�

1.90%� +�0.25%�

-�0.25%� 3,730.40� 3,982.05� 4,280.23�

กรณีฐาน�5.10%� 3,486.94� 3,700.12� 3,949.38�

+�0.25%� 3,276.37� 3,459.03� 3,670.20�

จากการวิเคราะห์ความไว�(Sensitivity�Analysis)�ของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ �TQR�โดยการ
เปลี�ยนแปลงของอัตราถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของทุน�(WACC)�ของ�TQR�ที�เพิ�มขึ�นและลดลงร้อยละ�0.25�และอัตราการ
เติบโตระยะยาว�(Terminal�Growth�Rate)�ที�เพิ�มขึ�นและลดลงร้อยละ�0.25�อัตราการเพิ�มขึ�นและลดลงที�ร้อยละ�0.25�นี�
ที�ปร ึกษาฯ�เห็นว่าเป็นอัตราที�เหมาะสมในการว ิเคราะห์ความไว�(Sensitivity�Analysis)�ซึ�งอ้างอิงตามอัตราการเพิ�มลด
ของดอกเบี�ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย�ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงิน�
ตลอดจนอัตราการเติบโตในระยะยาว�

ซึ�งการวิเคราะห์ความไวท�าใหมู้ลค่ายุติธรรมของกิจการของ�TQR�ที�ค�านวณได้จะมีค่าระหว่าง�3,276.37�–�
4,280.23�ล้านบาท�โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากับ�3,700.12�ล้านบาท�

�

�

�

�
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัของ�TQR��

��������(หน่วย�:�บาทต่อหุ้น)�

อัตราถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของทุน�(WACC)�

อตัราการเติบโตระยะยาว��

(Terminal�Growth�Rate)�

-0.25%�

กรณีฐาน�

1.90%� +�0.25%�

-�0.25%� 16.22� 17.31� 18.61

กรณีฐาน�5.10%� 15.16� 16.09� 17.17

+�0.25%� 14.25� 15.04� 15.96

จากการวิเคราะห์ความไว�(Sensitivity�Analysis)�ของการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ �TQR�โดยการ
เปลี�ยนแปลงของอัตราถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนักของทุน�(WACC)�ของ�TQR�ที�เพิ�มขึ�นและลดลงร้อยละ�0.25�และอัตราการ
เติบโตระยะยาว�(Terminal�Growth�Rate)�ที�เพิ�มขึ�นและลดลงร้อยละ�0.25�ท�าใหมู้ลค่าหุ้นสามัญของ�TQR�ที�ค�านวณ
ได้จะมีค่าระหว่าง�14.25�–�18.61�บาทต่อหุ้น�โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากับ�16.09�บาทต่อหุ้น�

5.5.3 สรุปมูลค่าหุ้นสามัญของ�TQR��

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวิธีการต่างๆ�สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ�TQR�ณ�วันที��31�ธันวาคม�2564�ได้ดังนี��

วิธีการประเมิน�
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั�

ความเหมาะสม�
ล้านบาท� บาทต่อหุ้น�

วิธีมูลค่าทางบัญช�ี 457.91� 1.99� ไม่เหมาะสม�

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญช�ี 457.91� 1.99� ไม่เหมาะสม�

วิธีมูลค่าตามราคาตลาด� 2,801.73�–�4,452.75� 12.18�–�19.36� ไม่เหมาะสม�

วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อก�าไรต่อหุ้น� 3,871.19�–�4,665.19� 16.83�–�20.28� ไม่เหมาะสม�

วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญช�ี 2,754.35�–�3,605.73� 11.98�–�15.68� ไม่เหมาะสม�

วิธีส่วนลดกระแสเงินสด� 3,276.37�–�4,280.23� 14.25�–�18.61� เหมาะสม�

โดยสรุป�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่ามูลค่าหุ ้นสามัญของ�TQR�ที�ประเมินด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด�มีความเหมาะสม�
เนื�องจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสด�ค�านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ�TQR��

วิธีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นวิธีที�อ้างอิงกลไกที�ถูกก�าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนที�มีต่อหุ้นของ
กิจการซึ�งสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นในขณะนั �น �ๆรวมถึงสะท้อนถึงปัจจยัพื�นฐานและความต้องการของนักลงทุนทั �วไป
ที�มีศักยภาพและการเติบโตของกิจการในอนาคต�อย่างไรก็ตาม�เนื�องจากปริมาณการซื�อขายหุ้นของ�TQR�มีปริมาณไม่
มาก�โดยมีปริมาณการซื�อขายเฉลี�ยต่อวนัต��าสุดคิดเป็นเพียงร้อยละ�0.07�และสูงสุดเพียงร้อยละ�0.34�ของจ�านวนหุ้นที�
จ�าหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ�TQR�จึงอาจท�าให้ราคาตลาดของหุ้นของบร ิษัทในอดีตไม่สามารถสะท้อนมูลค่าหรือราคาที�
แท้จริงของหุ้นของ�TQR�ได้�

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี�จะมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ให้สะท้อนมูลค่าตลาด�อย่างไรก็ตาม�
วิธีดังกล่าว�ไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและการท�าก�าไรของ �TQR�ตลอดจนแนวโน้มของภาวะ
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เศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต�จึงท�าให้การประเม ินมูลค่าหุ้นอาจจะยังไม่สะท้อนราคาหุ้นที�แท ้จริงของ�
TQR�ดังนั�นการประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ�TQR�ด้วยวธิีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจึงอาจเป็นวิธีที�ยังไม่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นในคร ั�งนี���

ส่วนวิธีมูลค่าทางบ ัญชีและวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด�เป็นการอ้างอิงถึงข้อมูลในอดีต�โดยไม่ได้ค�านึงถึง
ผลการด�าเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ�TQR�ในอนาคต�จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าหุ ้นสามัญของ �TQR�ได้อย่าง

เหมาะสม�โดยมูลค่ากิจการของ�TQR�ที�ค�านวณได้จากวิธีที�เหมาะสมนั�นมีค่าอยู่ระหว่าง�3,276.37�–�4,280.23���

ล้านบาท�หรือ�14.25�–�18.61�บาทต่อหุ้น�

อย่างไรก็ตาม�มูลค่ากิจการและมูลค่าหุ้นสามัญของ�TQR�ขึ�นอยู่กับฐานข้อมูลในอดีตที�ได้รับจากทาง�TQR�
ตามท ี�ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น�ซึ�งการประมาณการทางการเง ินที�ได้จะม ีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่ขึ�นอยู่กับ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที�ใช้ในการจัดท�าประมาณการทางการเงินในอนาคต��โดยที�ปรึกษาฯ�ได้
สอบทานในรายละเอียดของสมมติฐานที�ใช้ในการประมาณการท ั �งหมด�ด้วยความรอบคอบตามจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ�และมีความเชื�อมั �นว่าสมมติฐานที�ใช้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้�ทั �งนี��ผู้ถือหุ ้นอาจใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นว ิธีอื�นประกอบการพิจารณาด้วย�

5.6� สรปุการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั�

ที�ปรึกษาฯ�ได้สรุปมูลค่า�TQR�ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามตารางดงันี��
� � � � � � � � � � ������(หน่วย�:�ล้านบาท)�

วิธีการประเมิน�
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั�TQR�

สูงกว่า�(ต��ากว่า)�

ราคาซื�อขาย�5.10�บาทต่อหุ้น�
ความ

เหมาะสม�
ล้านบาท� บาทต่อหุ้น� บาทต่อหุ้น� ร้อยละ�

วธิีมูลค่าทางบญัชี� 457.91� 1.99� (3.11)� (60.96)� ไม่เหมาะสม�

วธิีปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชี� 457.91� 1.99� (3.11)� (60.96)� ไม่เหมาะสม�

วธิีมูลค่าตามราคาตลาด� 2,801.73�–�4,452.75� 12.18�–�19.36� 7.08�–�14.26� 138.85�-�279.60� ไม่เหมาะสม�

วธิีอตัราส่วนราคาต่อก�าไรต่อหุ้น� 3,871.19�–�4,665.19� 16.83�–�20.28� 11.73�–�15.18� 230.02�-�297.71� ไม่เหมาะสม�

วธิีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญช �ี 2,754.35�–�3,605.73� 11.98�–�15.68� 6.88�–�10.58� 134.81�-�207.39� ไม่เหมาะสม�

วิธีส่วนลดกระแสเงินสด��กรณีฐาน� 3,700.12� 16.09� 10.99� 215.44� เหมาะสม�

กรณีวิเคราะห์ความไว� 3,276.37�–�4,280.23� 14.25�–�18.61� 9.15�–�13.51� 179.32�–�264.90� เหมาะสม�

ที�มา�:�ประมาณการโดยที�ปรกึษาทางการเงินอิสระ�

� ที�ปร ึกษาฯ�เห็นว่า�วิธีที�เหมาะสมที�สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ�TQR�ในครั �งนี�คือ�วิธีส่วนลดกระแสเงินสด�
เนื�องจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสด�จะสะท้อนผลการด�าเนินงาน�และค�านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของ�TQR��โดยสรุป�ที�ปรึกษาฯ�เห็นว่า�ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ�TQR�อยู่ในช่วงราคา�14.25�–�18.61�บาทต่อหุ้น�
หร ือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ�1,453.00�–�1,898.19�ล้านบาท�(จ�านวนหุ้นตามสัญญาซื�อขาย�102.00�ล้านหุ้นหรือคิด
เป็นร้อยละ�44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกและจ�าหน่ายแล้วท ั �งหมดของ�TQR)�ซึ�งเมื�อเทียบกับราคาซื�อขายหุ้น�TQR�ที�มี
มูลค่าเท่ากับ�520.20�ล้านบาท�หรือ�5.10�บาทต่อหุ้น��ปรากฏว่าราคาซื�อขายนั �นต��ากว่ามูลค่ายุติธรรมที�ร้อยละ�179.32�

–�264.90�ดังนั�น�ที�ปรึกษาฯ�มีความเห ็นว่า�ราคาซื�อขายเป็นราคาที�เหมาะสม��ที�ปรึกษาฯ�จึงมีความเห็นว่า�การเข้าท�า

รายการในครั �งนี� �มีความเหมาะสมในด้านของราคา�

�
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ส่วนที��6:�สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ�

� จากการศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้องต่างๆ�อาทิ�เงื�อนไขต่างๆ�ในการเข้าท�ารายการ�ข้อดีและข้อด้อยในการเข ้าท�า�
รายการ�ความเสี�ยงจากการเข้าท�ารายการ�โดยสามารถสรุปความเห็น�ของที�ปรึกษาฯ�ได้ดังนี��

� ข้อดีของการท�ารายการประกอบด้วย�1)�เป็นการลงทุนในกิจการที�มีผลการด�าเนินงานที�ดี�มีความมั �นคงและมี
ศักยภาพในการเติบโต�2)�เป็นการเข้าท�าธุรกรรมท ี�มีความสมเหตุสมผลด้านราคา�3)�เป็นการขยายธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อ�และเกิดการผนึกก�าลังทางธุรกิจ�4)�เป็นการกระจายแหล่งที�มาของรายได้ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของบร ิษัทฯ�5)�เป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ�สามารถเริ�มธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว�และ�6)�เป็นการโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนจากเง ินปันผล��

� ข้อด้อยของการท�ารายการประกอบด้วย�1)�เป็นการลงทุนที�ท�าให้บริษัทฯ�มีค่าใช้จ่ายในการท�าค�าเสนอซื�อ
หล ักทรัพย์�และ�2)�เป็นการลงทุนที�ท�าให้บริษัทฯ�มีสภาพคล่องในการด�าเนินงานลดลง �

� ความเสี�ยงของการท�ารายการประกอบด้วย�1)�ความเสี�ยงจากการด�าเนินธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จตาม
คาดการณ์�และ�2)�ความเสี�ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ที�บริษัท�ฯ�มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจที�จ�ากัด�

� นอกจากนี��รายการดังกล่าวเป็นการเข้าท�ารายการท ี�เกี�ยวโยงกัน�ซึ�งม ีประโยชน์และข้อดีระหว่างการเข้าท�า
รายการกับบุคคลท ี�เกี�ยวโยงกันกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�ดังต่อไปนี��1)�เป็นการลดความเสี�ยงที�จะเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน�อย่างไรก็ตามการเข้าท�ารายการเกี�ยวโยงในครั �งนี��มีข้อด้อยระหว่างการเข้าท�า
รายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก�ได้แก่�1)�บริษัทฯ�ม ีค่าใช้จ่ายในการเข้าท�ารายการ

เพิ�มขึ�นในการว่าจ้างที�ปรึกษาการเงินฯ�เพื�อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�และการจ ัดประชุมผู้ถือหุ้น��

� ส�าหรับเรื�องความเหมาะสมของราคา�ที�ปรึกษาการเงินฯ�มีความเห็นว่าการลงทุนเข้าซื�อหุ้น� TQR�จ�านวน�

102.0�ล้านหุ้น�ในราคาหุ้นละ�5.10�บาท�มูลค่ารวมทั �งสิ�น�520.20�ล้านบาท�มีความสมเหตุสมผลในด้านราคา�

เนื�องจากราคาซื�อขายหุ้นจ�านวนดังกล่าว�ถือเป็นราคาที�ต��ากว่าช่วงราคายุติธรรมท ี�ที�ปรึกษาทางการเงินฯ�ได้ประเมินไว้
ร้อยละ�179.32�–�264.90�โดยช่วงราคายุติธรรม�1,453.00�–�1,898.19�ล้านบาท�(จ�านวนหุ้นตามสัญญาซื�อขาย�102.00�
ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ�44.35�ของจ�านวนหุ้นที�ออกจ�าหน่ายแล้วทั �งหมดของ�TQR�จ�านวน�230.00�ล้านหุ้น)�หรือ
เท่ากับราคาซื�อขายหุ้นละ�14.25�–�18.61�บาท��

� ดังนั�นที�ปรึกษาทางการเงินฯ�มีความเห็นว่าการเข้าซื�อหุ้นสามัญ� TQR�จ�านวน�102.0�ล้านหุ้น�ในมูลค่ารวม
ทั �งสิ�น�520.20�ล้านบาทจากกลุ่มผู้ขาย�เป็นรายการที�สมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสาม ัญ�
TQR�ดังกล่าวข้างต้น�

� อนึ�ง�ในการพิจารณาอนุม ัติหร ือไม่อนุมัติการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันส�าหรับการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสามัญ
ของ�TQR�ในคร ั �งนี�ของบร ิษัทฯ�ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�สามารถพิจารณาข้อมูล�เหตุผลประกอบ�และความเห็นในประเด็น
ต่างๆ�ตามที�ปรึกษาฯ�ได้น�าเสนอไว้ในรายงานความเห็นของท ี�ปรึกษาฯ�ฉบับนี��อย่างไรก็ตาม�การตัดสินใจอนุมัติ
หร ือไม่อนุมัติการเข้าท�ารายการที�เกี�ยวโยงกันส�าหรับการเข้าลงทุนซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�ในครั �งนี��ขึ�นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ�เป็นส�าคญั�

�

�
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เอกสารแนบ�1�:�สรุปข้อมูลของบริษทั�ทีคิวเอม็�คอรป์อเรชั �น�จ�ากดั�(มหาชน)�

1. ข้อมูลเบื�องต้น�

ชื�อบริษทั� :�บริษัท�ทีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�

ชื�อย่อ� :� TQM�

เลขทะเบยีนนิติบุคคล� :� 0107561000307�

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ� :�ลงทุนในบริษัทที�ประกอบหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย�

ที�ตั �งบริษทั� :� 123�ถนนลาดปลาเค้า�แขวงจรเข้บัว�เขตลาดพร้าว�กทม.�

ทุนจดทะเบียน� :� 300�ล้านบาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญ�600�ล้านหุ้น�มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�
0.50�บาท��

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว� :� 300�ล้านบาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญ�600�ล้านหุ้น�มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�
0.50�บาท�

2. ประวติัความเป็นมา�

บริษัท�ทีคิวเอ็ม�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากัด�(มหาชน)�(“TQM”)�จัดตั �งขึ�นเมื�อ�4�กรกฎาคม�2554�โดยครอบครัวพรรณ
นิภา�เพื�อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น�(Holding�Company)�ที�ประกอบธุรกิจหลักในการให ้บริการนายหน้า
ประกันภัย�โดยปัจจุบันบริษัทฯ�มีบริษัทย่อยท ี�ประกอบธุรกิจหลัก�3�บริษัท�ได้แก่�บริษัท�ทีคิวเอ็ม�อินชัวร์รันส์�โบรค
เกอร์�จ �ากัด�และบริษัท�ที�เจ�เอ็น�อินชัวร์ร ันส์�โบรกเกอร์�จ�ากัด�เพื�อด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�และบริษัท�
ทีคิวเอ็ม�ไลฟ์�อินชัวร์รันส์�โบรคเกอร์�จ�ากัด�เพื�อด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีว ิต�นอกจากนี�บริษัทฯ�ยังมีบริษัท

ย่อยท ี�ด�าเนินธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักอีก�2�บริษัท�ได้แก่�บริษัท�ทีโอ�2020�จ�ากัด�ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ�
และบริษัท�แคสแมท�จ�ากัด�เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์�และบริษัทร่วมอีก�1�บริษัท�ได้แก่�
บริษัท�ท ีคิวแอลดี�จ�ากัด�เป็นผู้ให้บร ิการให้ค�าแนะน�าที�เกี�ยวข้องกับการประกันภัย�

โครงสร้างกลุ่มบริษัท�TQM�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

TQM�Broker�

TJN�

TQM�Life�

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย�

Casmatt�

TQD�

TO�2020�

ธุรกิจสนับสนุน�

100%�

100%�

100%�

100%�

100%�

TQR�

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อ�

*0.08%

*�บรษิัทฯ�ซื�อหุ้นสามญัของ�TQR�190,000�หุ้น�
ที�ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครั �งแรก�
(IPO)�ในปี�2564��

�True�Extra�Broker�

True�Life�Broker�

51%�

51%�

TQC�

100%�

EASY�

100%�

76%�
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ล�าดับ� ชื�อบริษัท� %�การถือ
หุ้น�

ลักษณะธุรกิจ� ทุนช�าระแล้ว��
(ล้านบาท)�

1� บริษัท�ท ีควิเอ็ม�อินชวัร์รนัส์�โบรคเกอร์�
จ�ากัด�(TQM�Broker)�

100.00� นายหน้าประกันวินาศภัย� 400.00�

2� บริษัท�ท ี�เจ�เอ็น�อ ินชัวร์รันส์�โบรกเกอร์�
จ�ากัด�(TJN)�

100.00� นายหน้าประกันวินาศภัย� 5.00�

3� บริษัท�ท ีควิเอ็ม�ไลฟ์�อินชัวร์รันส์�โบรค
เกอร์�จ�ากัด�(TQM�Life)�

100.00� นายหน้าประกันชีวิต� 50.00�

4� บริษัท�แคสแมท�จ�ากัด�(CASMATT)� 100.00� ลงทุนในต่างประเทศ� 5.00�

5� บริษัท�ท ีโอ�2020�จ�ากัด�(TO�2020)� 100.00� บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ�
และซอฟต์แวร�์

5.00�

6� บริษัท�ท ีควิซี�จ�ากัด�(TQC)� 100.00� บริการบริหารสินไหมประกัน
สุขภาพ�ประกันอุบัติเหตุ�

20.00�

7� บริษัท�อีซี��เลนดิ�ง�จ �ากัด�(EASY)� 76.00� สินเชื�อส่วนบุคคลอเนกประสงค�์ 50.00�

8� บริษัท�ทรู�เอ็กซ์ตร้า�โบรกเกอร์�จ�ากัด� 51.00� นายหน้าประกันวินาศภัย� 5.00�

9� บริษัท�ทรู�ไลฟ์�โบรกเกอร์�จ�ากัด� 51.00� นายหน้าประกันชีวิต� 2.00�

10� บริษัท�ท ีควิดี�จ �ากัด�(TQD)� 40.00� ให้ค�าแนะน�าเกี�ยวกับประกันภัย� 3.00�

พัฒนาการท ี�ส�าคัญ�

2561�� แปรสภาพเป็นบร ิษัทมหาชน�เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น� 300�ล้านบาท�และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย�

2562� เข้าซ ื�อกิจการบริษัท�ที�เจ�เอ็น�อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์�จ�ากัด�และได้เข้าร่วมค�านวณในดัชนี�FTSE�
Micro�Cap�และดัชนี�SET�100��

2563� ขยายการลงทุนในบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา�และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว�โดย
เป็นการลงทุนผ่านบริษัท�ทีโอ�2020�จ�ากัด�ซึ�งเป็นบริษัทย่อย��

ได้รับรางว ัล�3�รางวัลจากคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย�(คปภ.)�

ได้รับรางว ัลสาขาธุรกิจนายหน้าประกันภัยจาก�Top�Business�Organization�2020�

2564�� ลงทุนในบริษัทย่อย�3�บริษัท�ได้แก่�บรษิัท�ทรู�เอ็กซ์ตร้า�โบรกเกอร์�จ�ากัด�บริษัท�ทรู�ไลฟ์�โบรกเกอร์�
จ�ากัด�และบริษัท�ทีคิวซี�จ�ากัด�

ยุทธศาสตร์/�เป้าหมายหลัก/�กลยุทธ์องค์กร�ปี�2563�–�2565�

ประเด็นยุทธศาสตร�์ เป้าหมายหลัก� กลยุทธ์�

1. ยุธศาสตร์การสร้างผลตอล
แทนที�คุ้มค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย�
(Stakeholders)�

1. เบี�ยประกันภัยเพิ�ม�15%� 1. การเพิ�มรายได�้
1.1 Strengthen�existing�channels�
1.2 Grow�sale�through�cross-

selling�
1.3 Grow�inorganic�through�M&A�
1.4 Expand�Regional�
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ประเด็นยุทธศาสตร�์ เป้าหมายหลัก� กลยุทธ์�

1.5 Enhance�insurance�
ecosystem�

2. การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ�

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ผูกพนักับลูกค้า�(Customer�
Centric�&�Engagement)�

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า�(Customer�
Centric�&�Engagement)�

1. Customer�Centric
2. Customer�Engagement�
3. การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า�

3. ยุทธศาสตร์�Digital�Strategy� 1. พัฒนาระบบงาน�ผลิตภัณฑ์และ
ช่องการจ�าหน่ายโดยใช้
นวัตกรรมและดิจิทลัเทคโนโลยี
ที�เหมาะสมทันสมยั�

1. การใช้ดิจิทัลเป็นปัจจัย
สนับสนุนและขบัเคลื�อนองค์กร�
(Digital�Transformation)�

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่
ความยั �งยืน�(Sustainability�
Strategy)�

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่
ความยั �งยืน�(Sustainability�
Strategy)�

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่
ความยั �งยืน�(Sustainability�
Strategy)�

3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ�

กลุ่มบริษัทฯ�มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจเพื�อเสนอขายประกันภัย�โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ�งมี
ทั �งลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กร�โดยพนักงานขายจะติดต่อและเสนอขายประกันภัยประเภทต่าง�ๆ�ให ้กับลูกค้า

ผ่านช่องทางการขายของกลุ่มบริษัทฯ�ที�มีหลากหลายช่องทาง�อาทิ�โทรศัพท์� (Telemarketing)�ออนไลน์�การขายตรง�
(Face�to�Face)�และการขายผ่านตัวแทน/นายหน้า�(Agent/�Broker)�รวมทั �งการขายแบบผสมผานระหว่างช่องทางการ
จ�าหน่ายทุกประเภท�(Omni�Channel)��

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น�2�ประเภท�คือ�ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจนายหน้า
ประกันชีว ิต�รวมถึงรายได้จากบร ิษัทย่อยอื�นที�ประกอบธุรกิจที�สนับสนุนการให้บริการในธุรกิจนายหน้าประกันภัยของ
กลุ่มบริษัทฯ��

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบร ิษัทตามงบการเงินรวม�จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ�ส�าหรับรอบปี�สิ�น สุดวันที��31�
ธ ันวาคม�2562�2563�และ�2564�มีรายละเอียด�ดังต่อไปนี��

กลุ่มธุรกิจ�
ด�าเนิน�

การโดย�

ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�

2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

1. รายได้จากการเป็นนายหน้า

ประกนัวินาศภยั�

TQM�Broker�

TJN�

2,634.2� 94.6� 2,998.7� 95.6� 3,142.9� 91.7�

- รายได้ค่านายหน้า� TRUE�Extra� 1,570.9� 56.4� 1,774.7� 56.6� 1,920.2� 56.0�

- รายได้ค่าบริการอื�น/1� � 1,063.3� 38.2� 1,224.0� 39.0� 1,222.7� 35.7�

2. รายได้จากการเป็นนายหน้า

ประกนัชีวติ�

TQM�Life� 77.3� 2.8� 83.8� 2.7� 130.6� 3.8�

- รายได้ค่านายหน้า� TRUE�Life� 71.4� 2.6� 74.2� 2.4� 116.3� 3.4�

- รายได้ค่าบริการอื�น� � 5.9� 0.2� 9.6� 0.3� 14.3� 0.4�
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กลุ่มธุรกิจ�
ด�าเนิน�

การโดย�

ส�าหรบัปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�

2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

รวมรายได้ค่าบรกิาร� � 2,711.5� 97.4� 3,082.5� 98.3� 3,273.5� 95.5

รายได้อ ื�น/2� � 72.3� 2.6� 53.6� 1.7� 153.4� 4.5

รวม� � 2,783.8� 100.0� 3,136.1� 100.0� 3,427.0� 100.0

หมายเหตุ:�� /1�รายได้ค่าบริการอื�นด�าเนินการโดย�TQM�Broker��TJN�และ�Casmatt��
� �/2�รายไดอ้ื�น�ไดแ้ก่�ดอกเบี�ยรับ�รายไดเ้งินปันผล�รายไดจ้ากการให้บริการและให้ค�าปรึกษา� เงินชดเชยค่าเสียหาย�ก�าไรจากการซื�อในราคาที�ต ��ากว่า

มูลค่ายุติธรรม�เป็นต้น�

โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทฯ�แบ่งตามประเภทธุรกิจมีรายละเอียดดังนี��

1) ธรุกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั�

������TQM�Broker�ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ�ด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย�มีรายได้จากการ
เป้นนายหน้าประกันวินาศภัยโดยการขายประกันวินาศภัย�2�กลุ่ม�และรายได้ค่าบริการอื�นจากบริษัทประกันวินาศภัย�
เป็นต้น�TQM�Broker�มีรายได้จากการขายประกันว ินาศภัยกลุ่มประกันรถยนต์เป็นหลัก�โดยรายได้จากธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัยสามารถแบ่งเป็น�2�ประเภท�

• รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย��
ได้แก่รายได้จากการขายประกันวินาศภัยแบบต่างๆ�จากบริษัทประกันภัยว ินาศภัยซึ�งเป็นคู่ค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ�โดย�TQM�Broker�จะได้รบัค่านายหน้าประกันวินาศภัยตามอัตราที�ตกลงร่วมกัน��

• รายได้ค่าบริการอื�น�
เป็นรายได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที�เป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษัทจ่ายให้กับกลุ่มบริษัทฯ�ตามที�ตกลงกัน
เพื�อเป็นค่าตอบแทนแก่กลุ่มบริษัทส�าหรับการให้บริการอื�นตามจร ิง�เช่น�ค่าบริการด�าเนินการ�จ ัดพิมพ์
กรมธรรม์�และจดัส่งกรมธรรม์�

�

2) ธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิต�

������TQM�Life�เป็นบร ิษัทย่อยของบริษัทฯ�ด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีว ิต�มีรายได้จากการเป็นนายหน้า
ประกันชีวิตประเภทรายบุคคลและประเภทกลุ่ม�นอกจากนี��TQM�Life�มีรายได้ค่าบริการอื�นจากบริษัทประกันชีวิต�ทั �งนี�
รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็น�2�ประเภทดงันี��

• รายได้จากการเป็นรายหน้าประกันชีวิต�
เป็นรายได้จากการขายประกันชีว ิตจากบริษัทประกันชีวิตประเภทรายบุคคล�และประเภทกลุ่ม�ในอัตราที�
ตกลงร่วมกันระหว่าง�TQM�Life�และบริษัทประกันชีว ิต�ในอัตราไม่เกินร้อยละ�40�ของเบี�ยประกันชีว ิตใน
ปีแรกซึ�งเป็นอัตราที�สูงสุด�ทั �งนี�อัตราค่านายหน้าประกันชีวิตจะลดลงตามจ�านวนปีที�เพิ�มขึ�น�โดยอัตราค่า
นายหน้าประกันชีวิตดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ�คปภ.�

• รายได้ค่าบริการอื�น�
เป็นรายได้จากบร ิษัทประกันชีว ิตที�เป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษ ัท� จ่ายให้กับกลุ่มบริษัทฯ�ตามที�ตกลงกัน
ส�าหร ับการให้บริการอื�นตามจริง�เช่น�ค่าบร ิการด�าเนินการ�ติดต่อประสานงานให้กับลูกค้าที�ประสบภัย
กับบริษัทประกันชีว ิต�และค่าบริการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์เสียงและไฟลภ์าพ�เป็นต้น�
�
�
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3) ธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ�และซอฟต์แวร�์

�����กลุ่มบริษัทฯ�ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ�และซอฟต์แวร์�ซึ�งด�าเนินงานโดย�Casmatt�เพื�อใช้ใน
การสนับสนุนธุรกิจ�ด้านสารสนเทศแบบครบวงจร�

1. ให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ�(Business�Solution)�ได้แก่�บริการขายและ
แนะน�าผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศพัท์�(Telemarketing)�และ�การจัดการด้านระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน
ทางโทรศัพท์�(Call�Center�Management)��

2. ให้ค�าปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิทัล�โดยมุ่งเน้นการบร ิการที�รวดเร็ว�เข้าถึง�และเข้าใจลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม�โดยการให้บริการครอบคลุมถึง�การประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มท ี�เป็นที�นิยม�เช่น�
Facebook,�Line,�Instagram�รวมถึงการใช้�SEO�(Search�Engine�Optimization)�

3. ให้ค�าปรึกษาด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล�(Data�Analytics)�และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที�น�าข้อมูลที�มีอยู่
เพื�อจดัท�ารายงานในรูปแบบต่าง�ๆ�(Business�Intelligence)�

4. ให้ค�าปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดตั �งระบบปฏิบัติงานและการติดตั �งระบบศูนย์ข้อมูล�
�

4) ธรุกิจให้บริการด้านค�าแนะน�าเกี�ยวกบัประกนัภยั�

�����กลุ่มบร ิษัท�ให้บริการค�าแนะน�าเกี�ยวกับประกันภัย�ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า�และการ
ให้บริการ�โดยในปี�2563�เปิดตัวด้านบริการให้ค�าแนะน�าใหม่�“TQM�24�Smart�Services”�เพ ิ�มความมั �นใจให ้ลูกค้า�
เลือก�ซื�อ�จ่าย�รับกรมธรรม์�แจ้งเคลม�และร ับบริการอื�น�ๆ�จากบริษัทประกันกว่า�40�บริษัท�ได้แบบครบจบที�เดียว�
ผ่านช่องทาง�LINE�TQM�Insurance�Broker�

�

5) ธรุกิจประกนัภยัในประเทศกมัพชูา�และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว�

������เม ื�อว ันที��11�พฤศจิกายน�2563�มีมติอนุม ัติเข้าลงทุนในกิจการบริษัท�ทีโอ�2020�จ�ากัด�(“ทีโอ�2020”)�
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ�99.99�วัตถุประสงค์เพื�อลงทุนในบริษัทร่วมทุน�(JV)�กับกลุ่มบริษัท�Asia�Investment�
and�Financial�Services�Co.,�Ltd.�(AIF)�ในนามบริษัท�BIC�Insurance�จ�ากัด�เพื�อท�าการขยายตลาดประกันภัยใน
ประเทศกัมพูชา�และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว�

�

6) ธรุกิจให้บริการสินเชื�อส่วนบุคคล�

������บร ิษัท�อีซี�� เลนดิ�ง�จ�ากัด�(“อีซี��เลนดิ�ง”)�จดทะเบียนจ ัดตั �งเป็นบริษัทจ�ากัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า�
กระทรวงพาณิชย์�เมื�อว ันที��20�มกราคม�2564�โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อประกอบกิจการให ้บริการสินเชื�อส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย�(“ธปท.”)�หร ือ�“สินเชื�อส่วนบุคคล”�หรือ� “Personal�Lending”�แก่
ประชาชนทั �วไป�

�

7) ธุรกิจให้บริการบริหารสินไหมประกนัสุขภาพ�ประกนัอุบติัเหตุ�และให้ค�าปรึกษาวินิจฉัยการ

เรียกร้องสินไหมของลูกค้าแก่บริษทัประกนัภยัและบริษทัประกนัชีวิต�

������กลุ่มบริษัทให้บริการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกันสุขภาพ�ประกันอุบัติเหตุ�ประกันชีวิต
ของผู้เอาประกนั�ซึ�งด�าเนินงานโดย�TQC�เพื�อใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ�ด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนแบบครบวงจร��

�
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8) ธรุกิจการจดัการแอปพลิเคชนับนแพลตฟอรม์ออนไลน์�

������ในปี�2564�บร ิษัทฯได้เข้าลงทุนใน�บริษัท�ชัวร์ครับ.คอม�จ�ากัด�(ช ัวร์ครับ)�ซึ�งประกอบธุรกิจการจัดการ
แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์�โดยการเข้าถือหุ้นผ่าน� TQM�Broker�ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที��บริษัทถือหุ้นร้อยละ�
99.99�โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ�60�คิดเป็นจ�านวนเงินลงทุนไม่เกิน�6�ล้านบาท�

4. รายชื�อคณะกรรมการ�

�ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2564�TQM�มีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน�8�ท่าน�โดยมีรายชื�อดังนี��

� ชื�อ�-�นามสกุล� ต�าแหน่ง�

1� นายอญัชลิน�พรรณนิภา� ประธานกรรมการ,�ประธานบริษัท

2� นางนภัสนันท์�พรรณนิภา� ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร,�กรรมการ�

3� นายอ�าพน�อ้นเอี�ยม� กรรมการ�

4� น.ส.�รัตนา�พรรณนิภา� กรรมการ�

5� น.ส.�สมพร�อ�าไพสุทธิพงษ์� กรรมการ�

6� นายมารุต�สิมะเสถียร� กรรมการอิสระ,�ประธานกรรมการตรวจสอบ�

7� นายชินภัทร�วิสุทธิแพทย�์ กรรมการอิสระ,�กรรมการตรวจสอบ�

8� น.ส.�รัชนีพร�พุคยาภรณ์� กรรมการอิสระ,�กรรมการตรวจสอบ�

9� นายธนา�เธยีรอัจฉริยะ� กรรมการอิสระ,�กรรมการตรวจสอบ�

10� น.ส.�สุวภา�เจริญยิ�ง� กรรมการอิสระ
ที�มา�:�บรษิัทฯ��

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท�
� นายอญัชลิน�พรรณนิภา�นางนภัสนันท์�พรรณนิภา�นางสาวรัตนา�พรรณนิภา�กรรมการสองในสามคนนี�ลง
ลายม ือชื�อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท�

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น�

�ณ�วันที��26�พฤศจิกายน�2564�TQM�มีรายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่�ด ังนี��

� ชื�อ�-�นามสกุล� จ�านวนหุ้น� ร้อยละ

1� บริษัท�อีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรช ั �น�จ �ากัด� 306,892,800� 51.15�

2� STATE�STREET�EUROPE�LIMITED� 32,532,572� 5.42�

3� นายอญัชลิน�พรรณนิภา� 22,390,000� 3.73�

4� บริษัท�อาคเนย์ประกันชีวติ�จ�ากัด�(มหาชน)� 19,500,000� 3.25�

5� นางนภัสนันท์�พรรณนิภา� 18,496,400� 3.08�

6� บริษัท�ว ิริยะประกันภัย�จ�ากัด�(มหาชน)� 17,847,200� 2.97�

7� บริษัท�กรุงเทพประกันภัย�จ�ากัด�(มหาชน)� 15,355,800� 2.56�

8� THE�BANK�OF�NEW�YORK�MELLON� 13,754,120� 2.29�

9� บริษัท�ไทยเอ็นวีดีอาร์�จ �ากัด� 10,565,192� 1.76�

10� SOUTH�EAST�ASIA�UK�(TYPE�C)�NOMINEES�LIMITED� 10,401,200� 1.73�

� รวมผู้ถือหุ้น�10�อนัดับแรก� 467,735,284 77.94

11� ผู้ถือหุ้นอื�น� 132,264,716� 22.06�
ที�มา�:�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ��



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

เอกสารแนบ�1�-�หน้า�7�

� หมายเหตุ:�รายชื�อผู้ถือหุ้นของ�บริษัท�อีเทอนอล�โกรท�คอร์ปอเรชั �น�จ�ากดั�ณ�วันที��31�พฤษภาคม�2564�มดีงันี��

� ชื�อ�-�นามสกลุ� จ�านวนหุ้น� ร้อยละ�

1� นายอัญชลิน�� พรรณนิภา� 899,850� 66.66�

2� นางนภสันันท์�� พรรณนิภา� 449,850� 33.32�

3� นายศรศักดิ ��� ถานบุร�ี 100� 0.01�

4� น.ส.�สุลลิตา�� ถานบุร�ี 100� 0.01�

5� น.ส.�รตันา�� พรรณนิภา� 100� 0.01�

� รวม� 135,000� 100.00�

ที�มา�:�กระทรวงพาณิชย์�

�
�
�

�
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6. งบการเงิน�

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน�
รายการ� งบการเงินรวมส�าหรบัปี�สิ�นสุด�ณ�วนัที�����ธนัวาคม

2562� 2563� 2564

ล้านบาท� ร้อยละ� �ล้านบาท�� ร้อยละ� ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัย�์ � � � � �

สินทรพัยห์มุนเวียน�
� � � � �

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด� �959.39�� �22.54�� �1,110.41�� �30.78�� �804.04� 18.12�

เงนิฝากธนาคารที�มข้ีอจ�ากดัในการใช้� �924.44�� �21.72�� �-�� �-�� - -

เงนิให้สนิเชื�อส่วนบุคคล� �-�� �-�� �-�� �-�� �118.35� 2.67�

เงนิลงทุนช ั �วคราว� �874.22�� 20.54� �-�� �-�� - -

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น� �672.49�� �15.80�� �424.97�� �11.78�� �514.03� 11.59�

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันที�ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ�งปี�

�6.40�� �0.15�� �6.40�� �0.18�� �3.20� 0.07�

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ ื�น� �-�� �-�� �538.55�� �14.93�� �499.47� 11.26�

สนิทรพัย์หมุนเวียนอื�น� �51.93�� �1.22�� �49.64�� �1.38�� �49.52� 1.12�

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน� �3,488.87�� �81.96�� �2,129.98�� �59.05�� �1,988.60� 44.82�

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� � �
� �

เงนิฝากธนาคารที�มภีาระค��าประกนั� �2.90�� �0.07�� �2.10�� �0.06�� �4.29� 0.10�

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น� �-�� �-�� �736.22�� �20.41�� �1,095.84� 24.70�

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน� �9.60�� �0.23�� �3.12�� �0.09�� - -

เงนิลงทุนระยะยาว� �607.53�� �14.27�� �-�� �-�� �-�� �-��

อาคารและอุปกรณ์�� �79.60�� �1.87�� �93.68�� �2.60�� �79.14�� �1.78��

สนิทรพัย์สทิธิการใช�้ �-�� �-�� �581.96�� �16.13�� �483.72�� �10.90��

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน� �14.84�� �0.35�� �22.41�� �0.62�� �755.68�� �17.03��

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี� �22.17�� �0.52�� �32.65�� �0.91�� �27.21�� �0.61��

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น� �31.45�� �0.74�� �4.96�� �0.14�� �1.92�� �0.04��

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� �768.09�� �18.04�� �1,477.09�� �40.95�� �2,447.80�� �55.18��

รวมสินทรพัย�์ �4,256.96�� �100.00�� �3,607.07�� �100.00�� �4,436.40�� �100.00��

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น� � �
� �

หนี� สินหมุนเวียน� � �
� �

เจ้าหนี�ค่าเบี�ยประกนัภยัและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น� �1,303.02�� �30.61�� �306.02�� �8.48�� �422.59�� �9.53��

ค่าเบี�ยประกันรบัล่วงหน้า� �443.06�� �10.41�� �86.53�� �2.40�� �81.24�� �1.83��

ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถึงก�าหนดช�าระภายใน

หนึ�งปี�

�-�� �-�� �98.39�� �2.73�� �99.08�� �2.23��

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย� �30.48�� �0.72�� �78.07�� �2.16�� �83.24�� �1.88��

ประมาณการหนี�สินหมุนเวยีนอื�น� �10.62�� �0.25�� �10.80�� �0.30�� �14.63�� �0.33��

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น� �28.41�� �0.67�� �30.79�� �0.85�� �28.22�� �0.64��

รวมหนี�สินหมุนเวียน� �1,815.59�� �42.65�� �610.59�� �16.93�� �728.98�� �16.43��

หนี� สินไม่หมุนเวียน� � �
� �

หนี�สนิตามสัญญาเช่า� �-�� �-�� �494.33�� �13.70�� �400.71�� �9.03��

หนี�สนิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี� �-�� �-�� �-�� �-�� �181.02�� �4.08��

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนส�าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน�

�91.00�� �2.14�� �102.49�� �2.84�� �115.09�� �2.59��
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รายการ� งบการเงินรวมส�าหรบัปี�สิ�นสุด�ณ�วนัที�����ธนัวาคม�

2562� 2563� 2564

ล้านบาท� ร้อยละ� �ล้านบาท�� ร้อยละ� ล้านบาท ร้อยละ

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น� �0.11�� �0.00�� �-�� �-�� - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน� �91.11�� �2.14�� �596.83�� �16.55�� �696.83� 15.71�

รวมหนี�สิน� �1,906.70�� �44.79�� �1,207.42�� �33.47�� �1,425.81� 32.14�

ส่วนของผู้ถือหุ้น� � �
� �

ทุนเรอืนหุน้� � �
� �

�ทุนจดทะเบียน� � �
� �

�(หุ้นสามญัจ�านวน�300,000,000�หุ้น�มูลค่า�1�บาทต่อหุ ้น)� �300.00�� �7.05�� �300.00�� �8.32�� �300.00� 6.76�

�ทุนที�ออกและช�าระแล้ว� � �
� �

�(หุ้นสามญัจ�านวน�300,000,000�หุ้น�มูลค่า�1�บาทต่อหุ ้น)� �300.00�� �7.05�� �300.00�� �8.32�� �300.00� 6.76�

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ� �1,606.75�� �37.74�� �1,606.75�� �44.54�� �1,606.75� 36.22�

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรก ิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั� �67.93�� �1.60�� �67.93�� �1.88�� �67.93� 1.53�

ก�าไรสะสม� � �
� �

�จดัสรรแล้ว� � �
� �

�ทุนส�ารองตามกฎหมาย� �30.00�� �0.70�� �30.00�� �0.83�� �30.00� 0.68�

�ยงัไม่ได้จดัสรร� �351.77�� �8.26�� �423.22�� �11.73�� �529.18� 11.93�

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถ ือหุน้� (6.20)� (0.15)� (28.26)� (0.78)� 142.50 3.21

รวมส่วนของบริษทัใหญ่� �2,350.26�� �55.21�� �2,399.65�� �66.53�� �2,676.37� 60.33�

ส่วนได้เสยีที�ไม่มีอ�านาจควบคุม� �0.00�� �0.00�� �0.00�� �0.00�� �334.22� 7.53�

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น� �2,350.26�� �55.21�� �2,399.65�� �66.53�� �3,010.59� 67.86�

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น� �4,256.96�� �100.00�� �3,607.07�� �100.00�� �4,436.40�� �100.00��

�

�

�
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7. งบก �าไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จ�
รายการ� งบการเงินรวมส�าหรบัปี�สิ�นสุด�ณ�วนัที�����ธนัวาคม

2562� 2563� 2564

�ล้านบาท�� ร้อยละ� �ล้านบาท�� ร้อยละ� ล้านบาท ร้อยละ

รายได�้
� � � �

รายได้จากสัญญาที�ท�ากับลูกค้า� �2,711.54�� �98.96�� �3,082.51�� �99.42�� �3,273.58� 96.28�

รายได้เงนิปันผล� �4.50�� �0.16�� �7.00�� �0.23�� �10.19� 0.30�

ก�าไรจากการซื�อในราคาที�ต��ากว่ามูลค่ายุติธรรม� -� -� -� -� �63.81� 1.88�

รายได้อื�น� �23.91�� �0.87�� �11.02�� �0.36�� �52.55� 1.55�

รวมรายได�้ �2,739.95�� �100.00�� �3,100.53�� �100.00�� �3,400.13� 100.00�

ค่าใช้จ่าย�
�

� �
�

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บรกิาร� �1,457.70�� �53.20�� �1,517.43�� �48.94�� �1,544.59� 45.43�

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร� �701.92�� �25.62�� �747.38�� �24.10�� �780.96� 22.97�

รวมค่าใช้จ่าย� �2,159.61�� �78.82�� �2,264.81�� �73.05�� �2,325.55� 68.40�

ก�าไรจากการด�าเนินงาน� �580.34�� �21.18�� �835.72�� �26.95�� �1,074.59� 31.60�

รายได้ทางการเงนิ� �43.87�� �1.60�� �35.55�� �1.15�� �26.88� 0.79�

ต้นทุนทางการเงนิ� �-�� �-�� (2.09)�� (0.07)�� (1.71) (0.05)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม� (0.65)�� (0.02)�� �-�� �-�� (1.60) (0.05)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้� �623.57�� �22.76�� �869.17�� �28.03�� �1,098.16� 32.30�

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้� (116.34)�� (4.25)�� (167.18)�� (5.39)�� (206.39) (6.07)

ก�าไรส�าหรบัปี� �507.23�� �18.51�� �702.00�� �22.64�� �891.77� 26.23�

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น:�
� � � �

รายการที �จะถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนใน
ภายหลัง�

� � � �

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย�-�สุทธิจาก
ภาษีเงินได�้

(6.20)�� (0.23)�� �-�� �-�� �-�� �-��

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนใน

ภายหลัง-�สุทธิจากภาษีเงนิได้�

(6.20)�� (0.23)�� �-�� �-�� �-�� �-��

รายการที �จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั�

� � � �

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภัย-�สุทธิจากภาษีเงนิได้�

(11.02)�� (0.40)�� (0.55)�� (0.02)�� (4.48)�� (0.13)��

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงนิลงทุนในตรา
สารทุนที�ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุต ิธรรมผ่าน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ ื�น�-�สุทธิจากภาษีเงนิได้�

�-�� �-�� (22.06)�� (0.71)�� �170.77�� �5.02��

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั�-�สุทธิจากภาษีเงนิได้�

(11.02)�� (0.40)�� (22.61)�� (0.73)�� �166.29�� �4.89��

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นส�าหรบัปี� �496.21�� �18.11�� �679.39�� �21.91�� �1,058.06�� �31.12��

การแบ่งปันก�าไร�
� � � �

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ� �507.23�� �18.51�� �702.00�� �22.64�� �890.43�� �26.19��

ส่วนที�เป็นของผู้มส่ีวนได้เสยีที�ไม่มอี�านาจควบคุมของ
บรษิัทย่อย�

�0.00�� �0.00�� �0.00�� �0.00�� �1.34�� �0.04��

�
�507.23�� �18.51�� �702.00�� �22.64�� �891.77�� �26.23��� �

� � � �
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รายการ� งบการเงินรวมส�าหรบัปี�สิ�นสุด�ณ�วนัที�����ธนัวาคม�

2562� 2563� 2564

�ล้านบาท�� ร้อยละ� �ล้านบาท�� ร้อยละ� ล้านบาท ร้อยละ

การแบ่งก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม � � � � �

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ� �496.21�� �18.11�� �679.39�� �21.91�� �1,056.72� 31.08�

ส่วนที�เป็นของผู้มส่ีวนได้เสยีที�ไม่มอี�านาจควบคุมของ

บรษิัทย่อย�

�0.00�� �0.00�� �0.00�� �0.00�� �1.34� 0.04�

�
�496.21�� �18.11�� �679.39�� �21.91�� �1,058.06� 31.12�

ก�าไรต่อหุ้น��
� � � �

ก�าไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน�
� � � �

�ก�าไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ� �0.85�� �� �1.17�� �� �1.48�

�

8. งบกระแสเงินสด�
รายการ� งบการเงินรวมส�าหรบัปี�สิ�นสุด�ณ�วนัที�����ธนัวาคม

2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ล้านบาท� ล้านบาท

เงนิสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมด�าเนินงาน� �493.65�� �697.08�� �877.92�

เงนิสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมการลงทุน� (75.69)�� �182.56�� (301.69)�

เงนิสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมจดัหาเงนิ� (306.90)�� (728.93)�� (882.60)�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น�(ลดลง)�สุทธิ� �111.06�� �150.72�� (306.37)�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วันต้นงวด� �848.33�� �959.69�� �1,110.41��

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วนัสิ�นงวด� �959.39�� �1,110.41�� �804.04��

�

9. อตัราส่วนทางการเงิน�

อตัราส่วนทางการเงิน� หน่วย�
งวดปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม

2562� 2563� 2564�

อัตราส่วนสภาพคล่อง�(Liquidity�Ratio)�

อัตราส่วนสภาพคล่อง� เท่า� 1.92� 1.78� 2.73�

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว� เท่า� 1.89� 1.47� 2.66�

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า� เท่า� 4.27� 4.44� 4.86�

ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย� วัน� 85.53� 82.15� 75.12�

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี�� เท่า� 1.14� 1.18� 1.75�

ระยะเวลาช�าระหนี�� วัน� 319.31� 308.03� 208.18�

วงจรเงินสด� วัน� (233.78)� (225.87)� (133.06)�

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร�(Profitability�Ratio)�

อัตราก�าไร�(ขาดทุน)�ข ั�นต้น� %� 47.86� 50.77� 52.82�

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน� %� 22.40� 27.78� 32.70�

อัตราก�าไร�(ขาดทุน)�สุทธ�ิ %� 18.22� 22.38� 26.52�

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น� %� 22.57� 29.56� 35.08�
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อตัราส่วนทางการเงิน� หน่วย�
งวดปีสิ�นสุดวนัที��31�ธันวาคม�

2562� 2563� 2564�

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน�(Efficiency�Ratio)��

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์� %� 15.43� 18.92 23.43�

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน�(Financial�Policy�Ratio)�

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น� เท่า� 0.81� 1.06 0.47�

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี�ย� เท่า� -� 416.52 643.58�

�

10. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

10.1 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

1. รายได�้

รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย�รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย�รายได้จากการเป็นนายหน้า
ประกันชีว ิต�รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ�และซอฟต์แวร์�และรายได้อื�น�ๆ�ได้แก่�ดอกเบี�ยรับ�รายได้เงินปัน
ผล�รายได้จากการให้บร ิการและให้ค�าปรึกษา�เงินชดเชยค่าเสียหาย�เป็นต้น�โดยรายได้จากการเป็นนายหน้าประกัน
วินาศภัย�และรายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต�ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้า�(Commission)�และรายได้
ค่าบริการอื�น�ซึ�งเป็นรายได้ที�บริษัทได้รบัจากบริษัทประกันภัยที�เป็นคู่ค้าของกลุ่มบริษัท�

ส�าหรับปีสิ�นสุดว ันที��31�ธ ันวาคม�2562�และ�2563�กลุ่มบริษัทฯ�มีรายได้รวมเท่ากับ�2,783.8�ล้านบาท�และ�

3,136.1�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยปี�2563�มรีายได้เพิ�มขึ�น�352.3�ล้านบาท�หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ�12.7�โดยมี
สาเหตุหลักจากการเติบโตในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย�ทั �งนี�รายได้กว่าร้อยละ�95.6�ของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จาก
การเป็นนายหน้าประกันวินาศภยั�

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที��31�ธ ันวาคม�2564�กลุ่มบร ิษัทฯ�มีรายได้รวมเท่ากับ�3,427.0�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน�
290.9�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ�9.3�โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายและบริการที�เพิ�มมากขึ�นในทุกผลิตภัณฑ์
ประกันภัย�โดยประกันภัยรถยนต์ซึ�งเป็นธุรกิจหล ักยังคงเติบโตได้ดี�

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ�

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการของกลุ่มบร ิษัทประกอบด้วย�ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน�ค่านายหน้าและค่า
แรงจูงใจ�ค่าส่งเสริมการขาย�ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการจัดส่งกรมธรรม์�ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาส ัมพันธ์�และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื�น�ๆ�ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที��31�ธ ันวาคม�2562�และ�2563�กลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ ่ายในการ
ให้บริการเท่ากับ�1,457.7�ล้านบาทและ�1,517.4�ล้านบาท�คิดเป็นร้อยละ�53.8�และร้อยละ�49.2�ของรายได้จากการ
ให้บริการ�ท ั �งนี��ส ัดส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการเมื�อเทียบกับรายได้รวมมีแนวโน้มลดลงจากการเพิ�มขึ�น
ของรายได้ในสัดส่วนที�มากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่าย�โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษัทโดยหลัก
เป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ�40�ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ�ส่วน
ต้นทุนหลักรองลงมาได้แก่�ค่านายหน้าและค่าแรงจูงใจ�ซ ึ�งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ�25�ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ�และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ�18�ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ�

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการในปี�2564�เท่ากับ�1,544.6�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นร้อยละ�1.8�ตามการเติบโตอง
รายได้รวม�โดยมีสัดส่วนร้อยละ�45.4�ของรายได้รวม��
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3. ก�าไรขั �นต้น�

ส�าหร ับปีสิ�นสุดวันที��31�ธ ันวาคม�2562�และ�2563�ก�าไรขั �นต้นของกลุ่มบริษัทเพิ�มขึ�นจาก�1,253.8�ล้านบาท�
เป็น�1,565.1�ล้านบาท�ตามล�าดับ�หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั �นต้นร้อยละ�46.2�และร้อยละ�50.8�ของรายได้จากการ
ให้บริการ�ตามล�าดับ�ทั �งนี�อัตราก�าไรข ั �นต้นที�เพิ�มขึ�นในปี�2563�เป็นผลมาจากการเพิ�มช่องทางการจัดจ�าหน่ายใน
ช่องทาง�ออนไลน์มากขึ�น��

ส�าหรับปีสิ�นสุดว ันที��31�ธ ันวาคม�2564�ก�าไรขั �นต้นเท่ากับ�1,729.0�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน�164.0�ล้าน
บาท�หรือคิดเป็นร้อยละ�10.5�เนื�องจากการเติบโตของรายได้มีอัตราสูงกว่าการเพิ�มของต้นทุน�โดยเฉพาะการขยาย
ช่องทางออนไลน์�ที�ช่วยให้มีรายได้เติบโตโดยที�ไม่ต้องเพิ�มต้นทุนการบริการในอัตราที�สูง�

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร�

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลัก�ได้แก่�ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงานในหน่วยงานสนับสนุนซึ�งประกอบด้วย�ค่า
เงินเดือน�ค่าล่วงเวลา�โบนัส�และผลประโยชน์อ ื�นของพนักงาน�เช่น�เง ินสมทบประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ
ของพนักงาน�รวมถึงค่าสวัสดิการพนักงานอื�น�ๆ�เป็นต้น�โดยในปี�2562�และ�2563�บริษัทฯ�มค่ีาใช้จ่ายในการบริหาร
701.9�ล้านบาท�และ�747.4�ล้านบาท�ตามล�าดบั�ซึ�งคิดเป็นสัดส่วน�ร้อยละ�25.2�และร้อยละ�23.8�ของรายได้รวมในแต่
ละปี�ทั �งนี��การเพ ิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี�2563�สาเหตุหลักมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ฉบบัที��9�และ�16�ที�เริ�มมีผลบงัคับใช้ในงวดปัจจุบนั�

ส�าหรับปี�2564�ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ�781.0�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน�33.6�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ�4.5�แต่อย่างไรก็ตาม�สัดส่วนค่าใช้จ ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ�ในปี�2564�มีส ัดส่วน
เท่ากับร้อยละ�22.8�ของรายได้รวม�ซึ�งลดลงจากปี�2563�ที�มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ�23.8�ของรายได้รวม��

5. ก�าไรสุทธิ�

ในปี�2562�–�2564�บริษัทฯ�มีก�าไร สุทธิเท่ากับ�507.2�ล้านบาท�702.0�ล้านบาท�และ�891.8�ล้านบาท�
ตามล�าดับ�โดยมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ�18.5�ร้อยละ�22.6�และร้อยละ�26.2�ตามล�าดับ�การเติบโตของก�าไรสุทธิ
เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของรายได้ค่านายหน้า�และรายได้ค่าบริการอื�นจากการให ้บริการของกลุ่มบริษัท�ซึ�ง
เป็นผลมาจากการที�กลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและการให้บริการที�เป็นเลิศ�ประกอบกับ
การมีช่องทางการจ ัดจ�าหน่าย�ศูนย์บริการและสาขาที�ครอบคลุมท ั �วประเทศ�รวมถึงการบริหารต้นทุนและท�าการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ�

10.2 ฐานะทางการเงิน�

1. สินทรพัย�์

สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย�เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน�เงินให้สินเชื�อส่วนบุคคล�รายได้
ค่าบริการค้างรับและลูกหนี�อื�น�สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น�สินทรัพย์ทางการเง ินไม่หมุนเวียนอื�น�สินทรัพย์สิทธิ
การใช้�และสินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน��

ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2563�กลุ่มบร ิษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ�3,607.1�ล้านบาท�ลดลงจากปี�2562�เป็นจ�านวน�
649.9�ล้านบาท�หร ือลดลงร ้อยละ�15.3�โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจดัท�ารายงาน
ทางการเง ินฉบับใหม่�โดยปรับปรุงสินทรัพย์เงินฝากธนาคารส�าหรับเบี�ยประกันภัยต่อรอน�าส่งแก่บริษัทรับประกันภัย�
(“เงินฝากธนาคารที�มีข้อจ�ากัดในการใช้”)�ออกทั �งจ�านวน��
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ณ�วันท ี��31�ธ ันวาคม�2564�กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ�4,436.4�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เป็น
จ�านวน�829.3�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ�23.0�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�เพิ�มขึ�นจาก
การซื�อบริษัทย่อยจ�านวน�721.6�ล้านบาท�การเพิ�มขึ�นของสินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น�ได้แก่�เงินลงทุนในตรา
สารหนี�และตราสารทุน�ซึ�งเพิ�มขึ�น�359.6�ล้านบาท��และการเพิ�มขึ�นของเงินให้สินเชื�อส่วนบุคคล�118.3�ล้านบาท�จาก
การด�าเนินธุรกิจให้สินเชื�อส่วนบุคคล�

2. หนี�สิน�

หนี�ส ินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย�เจ้าหนี�ค่าเบี�ยประกันภัยและเจ้าหนี�อื�น�และหนี�ส ินตามสัญญาเช่า�
โดย�ณ�วนัที��31ธันวาคม�2563�บริษัทฯ�มีหนี�สินรวม�1,207.4�ล้านบาท�ลดลงจากปี�2562�เป็นจ�านวน�699.3�ล้านบาท�
หร ือร้อยละ�36.7�โดยมีสาเหตุหลักเนื�องจากการการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจ ัดท�ารายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ในส่วนของเงินฝากธนาคารท ี�มีข้อจ�ากัดในการใช้�ส่งผลให้เจ้าหนี�ค่าเบ ี�ยประกันภัยลดลงสอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงในรายการสินทรัพย์ดังกล่าว�

ณ�วันท ี��31�ธ ันวาคม�2564�บริษัทฯ�มีหนี�สินรวม�1,425.8�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปี�2563�เป็นจ�านวน�218.4�
ล้านบาท�หรือร้อยละ�18.1�โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของเจ้าหนี�ค่าเบี�ยประกันภัยซึ�งเพิ�มขึ�นตามสัดส่วนรายได้ที�
เพิ�มขึ�น�และหนี�ส ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช�ี

3. ส่วนของผ ู้ถือหุ้น�

ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2563�บริษัทฯ�มีส่วนของผู้ถือหุ้น�2,399.7�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน�49.4�ล้านบาท�
หร ือเพิ�มขึ�นร้อยละ�2.1�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ ิ�มขึ�นของก�าไรสะสมที�ยงัไม่ได้จัดสรร�ส�าหรับ�ณ�วันที��31�ธันวาคม�
2564�บริษัทฯ�มีส่วนของผู้ถือหุ ้น�3,010.6�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน�610.9�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ�25.5�โดยมี

สาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของก�าไรสะสมท ี�ยังไม่ได้จัดสรร�แ ละส่วนได้เส ียที�ไม่มีอ�านาจควบคุมซึ�งเป็นผลจากการซื�อ
บริษัทย่อย�

10.3 ภาวะอุตสาหกรรม�

แม้ว่าจะม ีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย�ว่าผ่านจุดต��าสุดในไตรมาสที�� 3�ปี�2564�และผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ�(Gross�Domestic�Product�หรือ�GDP)�จะขยายตัวอยู่ที�ร้อยละ�0.7�และในปี�2565�คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ�3.7�ตามแรงส่งอุปสงค์ภายในประเทศเป็นส�าคัญผ่านการบริโภคเอกชนที�ขยายตัวดีขึ�น�จากการฉีดวัคซีนที�ดีขึ�น
ตามล�าดับ�แต่ยังต้องติดตามแนวโน้มการฟื�นตัวใน�3�ปัจจัยเพิ�มเติมด้วย�คือ��

1. พัฒนาการของมาตรการควบคุมการระบาด�ซึ�งยังคงจ�าเป็นต้องติดตามความเชื�อมั �นผู้บริโภค�และการระบาด
ของโควิด-19�อย่างต่อเนื�อง�ในช่วงหลังเปิดเมือง�

2. ความต่อเนื�องของแรงสนับสนุนจากมาตรการภาคร ัฐ�โดยจะเห็นว่าอัตราการใช้จ่ายภาครัฐต��ากว่าคาดในปีนี��
แต่ในปี�2565�น่าจะมีแรงกระตุ้นต่อเนื�องจากเม็ดเงินคงเหลือของพระราชก�าหนด�(พ.ร.ก.)�เงินกู้วงเงิน�5�แสน
ล้านบาท�น่าจะเป็นแรงสนับสนุนได้���

3. ปัจจัยต่างประเทศ�ในส่วนของข้อจ�ากัดการเดินทาง�โดยจ�านวนนักท่องเที�ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรบัลดลงจาก
การระบาดของโควิด-19�ที�ท�าให้แผนการเปิดรับนักท่องเที�ยวล่าช้า�sentiment�การท่องเที�ยวปรับลดลง�และ
ต้องชะลอการเปิดให้บร ิการเที�ยวบินเชิงพาณิชย์�รวมถึงผลกระทบชั �วคราวจากการระบาดของโควิด-19�ใน
ประเทศ�ทั �งในการปิดโรงงานและขาดแคลนแรงงาน�ขณะที�ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง�โดยมีผู้เข้า
ลงทะเบียนว่างงานและผู้เสมือนว่างงาน�(ท�างานน้อยกว่า�4�ชั �วโมง)�ปัจจุบันมีตัวเลขสูงถึง�3.4�ล้านคน�ส่งผล
ให้เกิดหลุมรายได้ขนาดใหญ่�เนื�องจากแรงงานมีรายได้ที�ลดลง�ซึ�งกดด ันรายได้ครัวเรือนและการบริโภคปรบั
ลดลง�รวมถึงตัวเลขแรงงานย้ายถิ�นปรับเพิ�มขึ�นเช่นกัน�(ที�มา� :�บทสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการอาวุโส�ฝ่ายบริหาร
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การสื�อสารองค์กร�ธนาคารแห่งประเทศไทย�กล่าวในการประชุมนักวิเคราะห์�ครั �งที��3/2564�วันที��18�ตุลาคม�
2564)�

ในส่วนของธุรกิจประกันนั �น��นับตั �งแต่� “ธุรกิจประกันภัย”�เริ�มขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19�ในเดือน
มีนาคม�2563�ถึง�15�ตุลาคม�2564��มีจ�านวนกรมธรรม์สะสม�44.55�ล้านกรมธรรม์�มีเบี�ยประกันรวมทั �งสิ�น�10,760�
ล้านบาท�และมีค่าสินไหมทดแทนรวม�21,075.60�ล้านบาท�เฉลี�ยความคุ้มครองกรมธรรม์ละ�70,000�บาท�อ ัตราการเค
ลมต่อจ�านวนผู้ติดเชื�อราวร้อยละ�13�และยังคงมีกรมธรรม์ที�มีผลบังคับราว�15�ล้านกรมธรรม์�ซึ�งจะสิ�นผลบังคับช่วง
เดือนมิถุนายน�2565�ส่งผลกระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจประกัน�แต่หล ังเปิดประเทศในเดือนพฤศจ ิกายน� 2564�นี��
เศรษฐกิจเริ�มฟื�นตัวและ� โคว ิด-19�ไม่กล ับมาระบาดระลอกใหม่�เชื�อมั �นว่า�สถานการณ์ธุุรกิจประกันภัย�โดยเฉพาะ
ประกันว ินาศภัยที�รับประกันโควิด-19�น่าจะดีขึ�นตามล�าดับ�และท ั�งระบบมีโอกาสฟื�นตัว�ในปี�2565�โดยคาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมประกันภัยปี� 2565�กรณี�GDP�ขยายตัว�ร้อยละ�3.7-3.9��เบี�ยประกันภัยทั�งระบบ�ขยายตัวร้อยละ�3.17-
5.69�มีมูลค่า�9-9.13แสนล้านบาท� เพิ�มขึ�นจากปี�2564��คาดจีดีพี�ขยายตัวร้อยละ�1�ถึง�หดตัวร้อยละ�0.4�เบี�ย
ประกันภัยท ั�งระบบ�ขยายต ัวร้อยละ�1.29�-�3.49��มีมูลค่า�8.7�แสนล้านบาท�และปี�2563�จีดีพีหดตัวร้อยละ�6.1�เบี�ย
ประกันภัยท ั�งระบบ�หดตัวร้อยละ�0.26�มีมูลค่า�8.52�แสนล้านบาท�ดังนั �น�เพื�ออยู่รอดได้ในปี�2565�บริษัทประกันภัย
ต้องปรับกลยุทธ์�ดังนี��1.ปรับตัวรองรับว ิถีชีว ิตใหม่�(New�normal)�ของคนไทย��2.บริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ�น�ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ�นและ�3.หาโอกาสสร้างสรรค์ประกันภัยใหม่�ๆ�ตอบโจทย์ผลกระทบโควิด-19�
ดอกเบี�ยต��าและการเข้าสู่สังคมดิจิทัล�(ที�มา:�บทสัมภาษณ์�เลขาธิการ�ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย�(คปภ);�เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ�วนัที��10�พฤศจิกายน�2564)��

กราฟเบี�ยประกันรับตรงระหว่างปี�1996�–�2021F�

�

ที�มา:�กลุ่มสถ ิติธุรกิจประกนัภยั�ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิธุรกิจประกนัภยั�

ประมาณการเบี�ยประกันรับตรงของปี�2564�อยู่ที�ประมาณ�853,200�–�873,200�ล้านบาท�เติบโตขึ�นร้อยละ�
0.09�-�2.44����โดยแบ่งเป็น�ประกันวินาศภัยจะมีเบี�ยประกันภัยร ับรวมอยู่ที��263,200�ล้านบาท�เติบโตร้อยละ�4.2�เมื�อ
เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน�และประกันชีวิตจะมีเบี�ยประกันภัยรับรวมอยู่ที��590,000�–�610,000�ล้านบาท�เติบโตร้อย
ละ��-1��ถึง�+1�
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ส�าหร ับประกันวินาศภัยนั�น�เบ ี�ยประกันภัยรถยนต์�(motor)�เติบโตร้อยละ�0.3�และประกันภัยประเภทอื�น�
(non-motor)�เติบโตร้อยละ�9.5�ซึ�งหลัก�ๆ�มาจากเบี�ยประกันภัยทรัพย์สิน�ที�เติบโตได้ร้อยละ�4.3�จากงานร ับประกัน
โครงการขนาดใหญ่�(Mega�Project)��และการส่งออกที�มีแนวโน้มดีขึ�น�ขณะที�ประกันสุขภาพรวมประกันภัยโควิด-19�
เติบโตร้อยละ�121.3�และประกันอุบติัเหตุส่วนบุคคล�เติบโตร้อยละ�8.2�

ส่วนประกันชีว ิต�เมื�อดูจากทิศทางของสถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรัสโควิด -19��ที�ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ�น�
จึงท�าให้ประกันชีวิตยังคงเติบโต�สอดคล้องไปกับ�GDP�ของประเทศท ี�ขยายตัวประมาณร้อยละ�1.5�-2.5�

ส�าหรับทิศทางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต�มองว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที�จะได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการ
เติบโตสูง�คือ�ผลิตภ ัณฑ์ประกันชีว ิตควบการลงทุน�(Universal�Life�และ�Unit�Linked)�เนื�องจากสถานการณ์อัตรา
ดอกเบี�ยที�ยังอยู่ในระดับต��าในปัจจุบัน�ท�าให้ได้ร ับการตอบรับจากผู้ที�มีความสนใจเกี�ยวกับผลิตภ ัณฑ์นี�มากขึ�น�พร้อม
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ระดับความเสี�ยงที�พอรับได้�รวมถึงได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต
รวมอยู่ด้วย�ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงถือว่าเป็นตัวเลือกที�น่าสนใจ�แต่อย่างไรก็ดี�ก็ต้องมีการสร้างความ
เข้าใจท ี�ถูกต้อง�เนื�องจากแบบประกันดงักล่าวมีความซับซ้อนระดับหนึ�ง�

ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาความคุ้มครองด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง�(Health�&�Critical�Illness)�อย่าง
ต่อเนื�อง �และมีการบริการหลังการขายที�ครบวงจร(ทั �งระบบออนไลน์และออฟไลน์ )�เช่น�การแพทย์ทางไกล�
(Telemedicine)��บริการเคลื�อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน�ฯลฯ�โดยได้เชื�อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลท�าให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วยิ�งขึ�น��

ส่วนผลิตภ ัณฑ์ประกันชีว ิตแบบบ�านาญ�เป็นผลิตภัณฑ์ที�ม ีแนวโน้มเป็นท ี�ต้องการของประชาชนมากขึ�น�
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที�ช่วยตอบโจทย์แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบัน�รวมถึงเพราะเป็นเครื�องม ือทางการเงิน

หนึ�งที�ส�าคัญที�เสริมสร้างวินัยทางการออมของประชาชนให้อยู่ในระดับที�เพียงพอต่อความเป็นอยู่หลงัเกษียณอายุ��

ส�าหรับการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจประกันชีว ิตและประกันวินาศภัยในปี� 2565�นั�น�ข้อมูลของประกันวินาศ
ภัย�มีการคาดการณ์เบี�ยประกันภ ัยรับรวมที��267,100-269,800�ล้านบาท�เติบโตประมาณร้อยละ�1.5�-�2.5�ต่อปี�
ใกล้เคียงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยท ี�คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ� 3.5�-�4.5�ต่อปี��โดยตัวแปรที�ส�าคัญคือ�
การแพร่ระบาดของโควิด-19�สายพันธ์ุโอไมครอน�ซึ�งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจประกันวินาศภัย
ในช่วงไตรมาส�1-2�ของปี�2565��ท�าให้เบี�ยประกันภัยต่อผลิตภ ัณฑ์มีแนวโน้มลดลง�และประกันภัยโควิด-19�ปี�2565�
จะหายไปประมาณร้อยละ�2-3�ของเบี�ยรวม�มีผลให้เบี�ยประกันสุขภาพติดลบ�

ในส่วนของประกันชีว ิตยงัไม่มกีารคาดการณ์ต ัวเลขเบี�ยประกันภัยในปี�2565�จากสมาคมประกันชีวิตเนื�องจาก
มีหลายปัจจัยที�ท�าให้การประมาณการณ์ค่อนข้างยาก�แต่น่าจะใกล้เคียงกับ�GDP�เช่นเดียวกับเบี�ยประกันในปี�2564��
โดยผลิตภัณฑ์หลักที�เติบโตมากในปี�2564�คือ�ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน�(Universal�Life�และ�Unit�Linked)�
และผลิตภัณฑ์แบบบ�านาญซึ�งเป็นผลิตภัณฑ์ที�ช่วยตอบโจทย์แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบัน��

ทั �งนี�ภาคธุรกิจประกันชีว ิตไทยมีความมุ่งมั �นเพื�อตอบสนองความต้องการ�ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน�โดยได้ม ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลาย�มีการพัฒนา
คุณภาพการบริการหลังการขาย�ตลอดจนมีการพัฒนาช่องทางการขายในรูปแบบดิจิท ัลและการบริการผ่านระบบ
ออนไลน์�มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิท ัล�(Digital�Face�to�Face)�และ�มีการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ�งตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงการบริการที�เป็นม ืออาชีพ�มี
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื�อง�
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ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19�จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและภาพรวมธุรกิจประกันภัยในปี�2564��
แต่ส�าหร ับผลการด�าเนินธุรกิจของ�บริษัท�ยังคงมีปัจจัยบวกที�สนับสนุนให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายท ี�ตั �งเอาไว้�
โดยมีปัจจัยต่าง�ๆ��ดังนี��

1. ความพร้อมของบร ิษัทส�าหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง�ๆ�รวมถึงระบบที�รองรับการ
ขายของพนักงานที�ท�างานจากบ้าน�(Work�form�Home)���ดังนั�น�เมื�อเกิดการระบาดของโควิด-19�บริษัท�จึง
ยังสามารถให้พนักงานเสนอขายประกันภัยได้ตามปกติ�จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างยอดขาย�และแผนงาน
ของบร ิษัทที�วางไว้��

2. การขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ออกไปตามสถานการณ์ในช่วงขณะนั�น�เพื�อให ้รองรับความต้องการของ
ลูกค้า�ซึ�งจะเห็นได้จากการที�บริษัทฯ�ได้มีการออกประกนัที�ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างเท่าทันสถานการณ์�ไม่ว่า
จะเป็น�ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19�ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต�(Surf�Skate)�ประกันบ้าน�เป็นต้น�

3. พฤติกรรมผู้บริโภคที�มีความคุ้นเคยกับการท�าธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ�น�จากการระบาดของโควิด -19�
ในช่วงเวลากว่า�1�ปีท ี�ผ่านมา�ท�าให้ธุรกิจทั�งขนาดเล็กและใหญ่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา�เพื�อให้ทันกับแนว
ทางการใช้ชีว ิตของผู้บริโภคที�เปลี�ยนไป�นโยบายจากภาครัฐที�มีการให ้ลงทะเบียนออนไลน์�และจ ับจ่ายใช้สอย
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง�ๆ�ท�าให้ผู้บริโภคไทยปรับตัวไปสู่ดิจิทัลมากขึ�นภายในเวลารวดเร็ว�ดังนั�น�ธุรกิจที�มีช่อง
ทางการขายเป็นหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว�ไม่มีการเตรียมพร้อม�ก็อาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจ�แต่ในทาง
กลับกัน�บริษัทที�มีการเตรียมความพร้อมในช่องทางออนไลน์อยู่แล้วจะมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ�นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19�เช่นนี���

4. นโยบายการปรบัเปลี�ยนพฒันากระบวนการท�างานให้มีความคล่องตัว�สามาถปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์� จึง
ท�าให้ไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติงานทั �งการขายและการบริการ�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

เอกสารแนบ�2�-�หน้า�1�

เอกสารแนบ�2�:�สรปุข้อมูลของบริษทั�ที�คิว�อาร�์จ�ากดั�(มหาชน)�

1. ข้อมูลเบื�องต้น�

ชื�อบริษทั� :�บริษัท�ที�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�

ชื�อย่อ� :� TQR�

เลขทะเบยีนนิติบุคคล� :� 0107563000274�

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ� :�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�

ที�ตั �งบริษทั� :� 46/7�อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล�ชั �น�8�ถนนรชัดาภิเษก�แขวงห้วยขวาง�
เขตห้วยขวาง�กทม.�10310�

ทุนจดทะเบียน� :� 115.00�ล้านบาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญ�230�ล้านหุ้น�มูลค่าท ี�ตราไว้หุ้น
ละ�0.50�บาท��

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว� :� 115.00�ล้านบาท�แบ่งเป็นหุ้นสามัญ�230�ล้านหุ้น�มูลค่าท ี�ตราไว้หุ้น
ละ�0.50�บาท�

2. ประวติัความเป็นมา�

บร ิษัท�ที�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�(“TQR”)�ก่อตั�งเมื�อวันที��20�มีนาคม�2555�ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ�ม�5�
ล้านบาท�โดยมีนายชนะพันธุ ์�พิริยะพันธุ์�นางยุพเรศ�พิร ิยะพันธุ์�และนายพรเกษม�เหล่าฤทธิรัตน์�เป็นผู้ก่อตั �งและ
ผู้บร ิหารหลัก�โดยมีครอบครัวพรรณนิภา�(นายอัญชลิน�พรรณนิภา�และนางนภัสนันท์�พรรณนิภา)�เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ�60�ของทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว�ณ�ว ันที�ก่อตั �ง�เมื�อครั �งก่อต ั�ง�TQR�ครอบครัวพรรณนิภา

แจ้งความประสงค์ในการไม่เข้าร่วมบริหารธุรกิจ�เนื�องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อของ�TQR�มีความแตกต่างจาก
ธุรกิจประกันภัยของ�TQM�อย่างมีนัยส�าคญั�

พัฒนาการท ี�ส�าคัญ�

2555�� จดทะเบ ียนก่อตั �งบร ิษัทภายใต้ชื�อ�บริษัท�ที�คิว�อาร์�รีอินชัวร์รันส์�โบรคเกอร์�จ�ากัด��

2556� เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก�5�ล้านบาทเป็น�7�ล้านบาท�มุ่งเน้สัญญารับประกันภัยต่อส�าหรับการ
ประกันภัยรถยนต์แบบสัญญา�(Treaty)��

2558� เปลี�ยนชื�อเป็นบริษัท�ที�คิว�อาร์�จ�ากัด�(มหาชน)�และเริ�มประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าจัดหา
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย�(Facultative)�

2559�-�2561� ได้รับรางว ัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นจากคปภ.�3�ปีซ้อน�

2561� บริษัทมีมูลค่าเบี�ยประกันภัยต่อกว่า�8,000�ล้านบาท�

2563� เป็นตัวกลางในการจ ัดหาสญัญาประกันภัยต่อโดยเฉพาะกรมธรรม์�COVID-19�และจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน�

2564� เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์�เอ็ม�เอ�ไอ�

� จดทะเบียนจัดตั �งบริษัท�อาร์สแควร์�จ�ากัด�เป็นบริษัทย่อย�ด้วยทุนจดทะเบียน�1.65�ล้านบาท�
เพื�อด�าเนินธุรกิจให้บริการเรียนรู-้อบรมออนไลน์ส�าหรับตัวแทนประกันและนายหน้าประกัน�

�
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ�

TQR�ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Broker)�ในการให ้บริการจดัหาสัญญาประกันภัยต่อ
อย่างครบวงจร�(Integrated�Reinsurance�Solution�Provider)�บริษัทให้บริการตั �งแต่การให้ค� าปร ึกษาแก่บริษัท
ประกันภัย�(Cedant)�เพื�อจ ัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา�(Treaty�Reinsurance)�และสัญญาประกันภัยต่อแบบ
เฉพาะราย� (Facultative�Reinsurance)�โดย�TQR�จะท�าหน้าที�พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อที�ส�าคัญ
ในเบื�องต้น�ได้แก่�ค�าเสนอขอเอาประกันภัยต่อ�ประเภทของงาน�เงื�อนไขการเอาประกันภัยต่อ�ข้อตกลงของสัญญาประ
กนภัยต่อ�และข้อก�าหนดอื�น�ๆ�ที�เกี�ยวข้อง�เพื�อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อท ี�ดีที�สุดแก่คู่ค้า�ท ั�งบริษัทประกันภัยและ
บร ิษัทรับประกันภัยต่อ�(Reinsurer)�นอกจากนี��TQR�ยังให้ค�าปรึกษา�ร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบ
ใหม่ร่วมกับคู่ค้าซึ�งเป็นบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ�ตลอดจนให้ค�าปรึกษาเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รูปแบบใหม่จากต่างประเทศ�และน�ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยในประเทศไทย�และประสานงานให้คู่
ค้าของ�TQR�สามารถตกลงท�าสัญญาประกันภัยต่อกันได้อย่างม ีประสิทธิผล�

การประกันภัยต่อคือการบริหารความเสี�ยงประเภทหนึ�งซึ�งมีความส�าคัญอย่างมากต่อธุรกิจประกันภัย�แม้ว่า
บร ิษัทประกันภัยจะมีเงินกองทุนและสินทรพัย์มากพอส�าหรับการชดใช้ค่าเสียหายตามสญัญาประกันภัย�แต่หากบริษัท
ประกันภัยรับประกันภัยท ี�มีความเสี�ยงสูงหร ือมีจ�านวนเงินเอาประกันภัยที�มีมูลค่าสูง�หากเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจาก
การประมาณการของบริษัทประกันภัยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าค ัญต่อเงินกองทุนและการด�าเนินงานของบริษัท
ประกันภัยได้�บริษัทประกันภัย�(Cedant)�จึงมีการท�าประกันภัยต่อเพื�อป้องกันความเสียหายจากการออกกรมธรรม์ที�มี
ความเสี�ยงภัยและมีมูลค่าสูง�เพื�อควบคุมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยมีความมั �นคงและมีผลการด�าเนินงาน
ที�ดี�โดยบร ิษัทประกันภัยจะด�าเนินการรับประกันภัยไว้เองตามความสามารถของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง�เรียกว่ า
ส่วนที�รับเสี�ยงภัยไว้เอง�(Retention)�และโอนส่วนหนึ�งหรือทั �งหมดของการเสี�ยงภัยที�ได้รบัประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัท

อื�น�ซึ�งเรียกว่า�ส่วนที�เอาประกันภัยต่อ�(Reinsurance)�

�

ในการเอาประกันภัยต่อ�บร ิษัทประกันภัยสามารถเลือกที�จะติดต่อโดยตรงกับบริษัทรับประกันภั ยต่อ�
(Reinsurer)�หร ือติดต่อผ่านคนกลางที�เรียกว่าบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ� (Reinsurance�Broker)�ซึ�งอาจเป็นบริษัท
นายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

เอกสารแนบ�2�-�หน้า�3�

�

�

ปัจจุบัน�TQR�เป็นนายหน้าประกันภ ัยต่อประเภทประกันวินาศภัย�โดยได้รับความไว้วางจากคู่ค้าทั �งใน
ประเทศและต่างประเทศ�โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจเป็น�2�กลุ่มได้แก่�

�

1. ธรุกิจนายหน้าประกนัภยัต่อแบบทั �วไป�(Traditional�Business)�

TQR�เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ�โดยด�าเนินการจดัหาสัญญาประกันภัย
ต่อแบบสัญญา�(Treaty�Reinsurance)�และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย�(Facultative�Reinsurance)�ส�าหรับ
ประกันภัยทุกประเภท��

�

2. ธรุกิจนายหน้าประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกนั�(Alternative�Business)�

TQR�เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ�ในการจัดหาสัญญาประกันภ ัยต่อทั�ง
แบบสัญญาและแบบเฉพาะราย�โดยท ี�กลุ่มธุรกิจ�Alternative�Business�นั�น�TQR�ด�าเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงหา
โอกาสเข้าไปม ีส่วนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประก ันภัยร่วมกับคู่ค้า�ตลอดจนให้ค�าปรึกษาเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ�และประสานงานให้คู่ค้าของ�TQR�สามารถตกลงท�าสัญญาประกันภัยต่อกันได้
อย่างมีประสิทธิผล�อาทิ�สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยสุขภาพของการประกันภ ัย� COVID-19�และสัญญา
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื�น�ๆ�เป็นต้น�

�

โครงสร้างรายได้�

รายได้หลักของ�TQR�มาจากการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภ ัยต่อ�โดย �TQR�จะได้ร ับค่าตอบแทนใน
รูปแบบของค่านายหน้าประกันภัยต่อ�(Reinsurance�Brokerage�Fee)�จากบริษัทรับประกันภัยต่อ�โดยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ�87-99�ของรายได้รวมทั �งหมดของ�TQR�ในปี�2561�-�2564�ทั �งนี��รายได้อื�นของ�TQR�ประกอบด้วย�
ดอกเบี�ยรับ�และหนี�สูญรบัคืน�

�



ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน�

เอกสารแนบ�2�-�หน้า�4�

รายได้จากการให้บริการ� 2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

1. ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบทั �วไป�(Traditional�
Business)�

79.68�� 60.14�� 71.48�� 36.46�� 81.37� �31.74�

2. ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกนั�(Alternative�Business)�

50.08�� 37.80�� 122.50�� 62.49�� 143.28� �55.89�

รายได้จากการให้บริการ� 129.76�� 97.94�� 193.98�� 98.95�� 224.65� �87.63�

รายได้อื�น/1� �2.73�� �2.06�� �2.06�� �1.05�� 31.71� �12.37�

รายได้รวม� 132.49�� 100.00�� 196.04�� 100.00�� 256.37� 100.00�

หมายเหตุ:�/1�รายได้อื�นประกอบด้วยดอกเบี�ยร ับและหนี�สูญร ับคืน�ส�าหรับปี�2564�TQR�มีรายได้อื�นจากการกลับรายการประมาณการ
หนี�สนิจ�านวน�27.24�ล้านบาท�

�

�การรับรู้รายได้ค่าบริการจากการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ� (Reinsurance�Broker)�สามารถแยก�ตามวิธีการ
ท�าสัญญาประกันภัยต่อ�แบ่งออกได้�2�ประเภท�คือ�

(1) การประกันภัยต่อแบบสัญญา�(Treaty�Reinsurance)�
TQR�รับรู ้รายได้ค่าบริการจากการท�าประกันภัยต่อแบบสัญญา�เมื�อ�TQR�ได้รับการแจ้งยอดจากทาง�Cedant�
ตามเงื�อนไขที�ได้ตกลงไว้ในสญัญาประกันภัยต่อ�โดยบริษัทประกันภัย�(Cedant)�จะจัดท�าใบแจ้งยอดทางบัญชี�
Statement�of�Account�:�SOA)�ภายหลังจากที�มีการปิดบัญชีแล้ว�ตามงวดที�ตกลงกันไว้�เช่น�รายไตรมาส ,�
รายเดือน�เป็นต้น�เนื�องจากมูลค่าของรายได้ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท�และไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างน่าเชื�อถือบรษิัทจะไม่รับรู ้รายได้จนกว่าจะทราบมูลค่าเบี�ยประกันภัยต่อที�มีความแน่นอนตามสมควร��

�
(2) การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย�(Facultative�Reinsurance)�

TQR�รับรู ้รายได้ค่าบริการจากการท�าประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายเมื�อวันที�กรมธรรม์มีผลบังคับ�หรือเมื�อมีการ
จัดท�าประกันภัยต่อเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยืนยนัแล้ว�

4. รายชื�อคณะกรรมการ�

�ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2564�TQR�มีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน�8�ท่าน�โดยมีรายชื�อดังนี��

� ชื�อ�-�นามสกุล� ต�าแหน่ง�

1� นาย�กฤษณะ� บุญยะชัย� ประธานกรรมการ�/�กรรมการอิสระ�/�กรรมการตรวจสอบ

2� นาย�ชนะพันธ์ุ�� พิริยะพ ันธ์ุ� ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร�/�กรรมการ�

3� นาง�ยุพเรศ�� พิริยะพ ันธ์ุ� กรรมการ�

4� นาย�พรเกษม�� เหล่าฤทธิรัตน�์ กรรมการ�

5� นาย�กฤษณ์�� สุจเร� กรรมการ�

6� น.ส.�ไตรทิพย์�� ศิวะกฤษณ์กุล� กรรมการอิสระ�/�ประธานกรรมการตรวจสอบ�

7� นาย�ช ัชวิน�� พิพัฒน์โชติธรรม� กรรมการอิสระ�/�กรรมการตรวจสอบ�

8� นาย�ทนุธรรม�� เกียรติไพบูลย์� กรรมการอิสระ�
ที�มา�:�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ�ข้อมูล�ณ�วนัที��25�มกราคม�2565�

�
�

�
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท�

� นายชนะพันธ์ุ�พ ิริยะพ ันธุ์�หรือนางยุพเรศ�พิริยะพันธุ์�ลงรายม ือชื�อร่วมกับนาย�พรเกษม�เหล่าฤทธ ิรัตน์�และ
ประทับตราส�าคญัของบรษิัท�

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น�

�ณ�17�มีนาคม�2565�TQR�มีรายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่�ด ังนี��

� ชื�อ�-�นามสกุล� หุ้น� ร้อยละ

1� นายอญัชลิน�พรรณนิภา� 59,500,000 25.87

2� นางนภัสนันท์�พรรณนิภา� 42,500,000 18.48

3� นางยุพเรศ�พิริยะพันธุ�์ 30,600,000 13.30

4� นายพรเกษม�เหล่าฤทธิรัตน์� 20,400,000 8.87

5� นายกฤษณ์�สุจเร� 17,000,000 7.39

6� บริษัท�กรุงเทพประกันภัย�จ�ากดั�(มหาชน)� 2,010,100 0.87

7� นายนฤทธิ ��เนาวรตัน์วฒันา� 1,985,400 0.86

8� น.ส.วล ัยณัฐ�ตร ีวิศวเวทย์� 1,725,500 0.75

9� นายมนต์ชยั�ลีศิริกุล� 1,490,000 0.65

10� น.ส.สุลลิตา�ถานบุรี� 1,211,400 0.53

� รวมผู้ถือหุ้น�10�อนัดับแรก� 178,422,400 77.57

11� ผู้ถือหุ้นอื�น� 51,577,600�� �22.43�
ที�มา�:�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ��

6. งบการเงิน�

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน�
รายการ� งบการเงินส�าหรบัปีสิ�นสุดณวนัที��31�ธนัวาคม��

งบการเงินเฉพาะกิจการ� งบการเงินรวม�

2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ�

สินทรพัย�์
� � � � �

สินทรพัยห์มุนเวียน�
� � � � �

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด� 64.53� 50.15� 102.56� 48.15� 149.22� 27.22�

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรอื

ขาดทุน�

-� -� -� -� 90.29 16.47

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย� 10.00� 7.77� 30.00� 14.09� 178.53� 32.57�

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี�อื�น� 36.51� 28.37� 50.80� 23.85� 88.80� 16.20�

สนิทรพัย์หมุนเวียนอื�น� 1.27� 0.99� 1.80� 0.84� 3.18� 0.58�

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน� 112.31� 87.29� 185.16� 86.94� 510.02� 93.03�

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน�
� � � �

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มีภาระค��าประกัน� 1.50� 1.17� 1.50� 0.70� 1.50 0.27

ส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์� 6.80� 5.28� 2.79� 1.31� 4.00� 0.73�

สนิทรพัย์สทิธิการใช�้ -� -� 14.89� 6.99� 14.46� 2.64�

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนอื�น� 3.75� 2.91� 3.82� 1.79� 12.48� 2.28�
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รายการ� งบการเงินส�าหรบัปีสิ�นสุดณวนัที��31�ธนัวาคม��
งบการเงินเฉพาะกิจการ� งบการเงินรวม

2562� 2563� 2564

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท ร้อยละ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัช �ี 2.95� 2.29� 3.45� 1.62� 4.39 0.80

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น� 1.36� 1.06� 1.36� 0.64� 1.36 0.25

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน� 16.36� 12.71� 27.82� 13.06� 38.19 6.97

รวมสินทรพัย�์ 128.67� 100.00� 212.98� 100.00� 548.22 100.00

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ�
� � � �

หนี�สินหมุนเวียน�
� � � �

เจ้าหนี�ค่าเบี�ยประกนัภยัต่อและเจ้าหนี�อื�น� 43.47� 33.78� 63.12� 29.64� 31.34 5.72

ส่วนของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี� 0.61� 0.47� 4.44� 2.09� 3.37 0.61

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย� 6.66� 5.18� 11.15� 5.23� 12.59 2.30

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น� 4.27� 3.32� 5.62� 2.64� 7.36 1.34

รวมหนี�สินหมุนเวียน� 55.01� 42.75� 84.33� 39.60� 54.67 9.97

หนี�สินไม่หมุนเวียน�
� � � �

หนี�สนิตามสัญญาเช่า� 2.60� 2.02� 9.89� 4.64� 10.10 1.84

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน� 14.79� 11.49� 17.27� 8.11� 23.38 4.26

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน� 17.39� 13.52� 27.16� 12.75� 33.48 6.11

รวมหนี�สิน� 72.40� 56.27� 111.49� 52.35� 88.15 16.08

ส่วนของเจ้าของ�
� � � �

ทุนเรอืนหุน้�
� � � �

�

ทุนจดทะเบียน�
� � � �

�

หุ้นสามญัจ�านวน�230,000,000�หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�0.5บาท� 7.50� 5.83� 115.00� 54.00� 115.00� 20.98�

ทุนที�ออกและช�าระแล้ว�
� � � �

�

หุ้นสามญัจ�านวน�170,000,000�หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ�0.5บาท� 7.50� 5.83� 85.00� 39.91� 115.00� 20.98�

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ� -� -� -� -� 270.08� 49.26�

ก�าไรสะสม�
� � � �

�

จดัสรรแล้ว-ทุนส�ารองตามกฎหมาย� 0.75� 0.58� 4.55� 2.14� 11.50� 2.10�

ยงัไม่ได้จดัสรร� 49.41� 38.40� 11.82� 5.55� 62.04� 11.32�

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ� (1.39)� (1.08)� 0.13� 0.06� 0.13� 0.02�

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษทั� 56.27� 43.73� 101.50� 47.65� 458.74� 83.68�

ส่วนได้เสยีที�ไม่มีอ�านาจควบคุม� -� -� -� -� 1.33� 0.24�

รวมส่วนของเจ้าของ� 56.27� 43.73� 101.50� 47.65� 460.07� 83.92�

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ� 128.67� 100.00� 212.99� 100.00� 548.22� 100.00�

�

�
�
�

�

�
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7. งบก �าไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จ�
รายการ� งบการเงินส�าหรบัปีสิ�นสุดณวนัที��31�ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ� งบการเงินรวม

2562� 2563� 2564

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท ร้อยละ

รายได�้ �� �� �� ��

รายได้ค่าบริการ� 129.76� 97.94� 193.98� 98.95�� 224.65� 87.63�

รายได้อื�น�� 2.73� 2.06� 2.06� 1.05�� 31.71� 12.37�

รวมรายได�้ 132.49� 100.00� 196.04� 100.00�� 256.37� 100.00�

ค่าใช้จ่าย�
� � �

��

ต้นทุนการให้บรกิาร� 33.43� 25.23� 51.64� 26.34�� 56.31� 21.97�

ค่าใช้จ่ายในการขาย� 3.88� 2.93� 3.59� 1.83�� 4.82� 1.88�

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร� 38.53� 29.08� 46.82� 23.88�� 72.53� 28.29�

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย� 0.35� 0.26� -� -� - -

รวมค่าใช้จ่าย� 76.19� 57.51� 102.05� 52.06�� 133.66� 52.14�

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้� 56.30� 42.49� 93.99� 47.94�� 122.70� 47.86�

ต้นทุนทางการเงนิ� 0.26� 0.20� 0.76� 0.39�� 0.74� 0.29�

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้� 56.04� 42.29� 93.23� 47.55�� 121.97� 47.58�

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้� 12.00� 9.06� 19.17� 9.78�� 23.65� 9.23�

ก�าไรส�าหรบังวด� 44.04� 33.24� 74.06� 37.78�� 98.32� 38.35�

ก�าไร�(ขาดทุน)�เบด็เสรจ็อื�น�
� �

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั�

� �

ผลก�าไร�(ขาดทุน)�จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภัยสุทธิจากภาษ�ี

-� 0.00� 0.00�

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน� (1.74)� 1.90� 0.00�

ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั�

0.35� (0.38)� 0.00�

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นส�าหรบัปี�–�สุทธิจากภาษี� (1.39)� 1.52� 0.00�

ก�าไรเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรับปี� 42.65� 32.19� 75.57� 38.55�� 98.32�� 38.35��

ก�าไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน�(บาทต่อหุน้)� 2.94� 1.31� 0.44�

�
�
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8. งบกระแสเงินสด�
� หน่วย:�ล้านบาท

รายการ� งบการเงินส�าหรบัปีสิ�นสุดณวนัที��31�ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ� งบการเงินรวม

2562� 2563� 2564

เงนิสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมด�าเนินงาน� 33.66� 93.62� 40.70�

เงนิสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมการลงทุน� (6.97)� (20.55)� - 246.97�

เงนิสดสุทธิได้มาจาก�(ใช้ไปใน)�กิจกรรมจดัหาเงนิ� (57.18)� (35.04)� 252.93�

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น�(ลดลง)�สุทธิ� (30.48)� 38.02� 46.66�

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด�ณ�วนัต้นงวด� �95.02�� �64.54� �102.56��

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด�ณ�วนัสิ�นงวด� 64.64� 102.56� 148.55

�

9. อตัราส่วนทางการเงิน�

อตัราส่วนทางการเงินที�ส�าคญั� หน่วย�
งบการเงินส�าหรบัปี�สิ�นสุด วนัที�

2562� 2563� 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง�(Liquidity�ratio)��

อัตราส่วนสภาพคล่อง�� (เท่า)� 1.19� 2.20� 9.31

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว� (เท่า)� 1.19� 1.82� 5.98

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร�(Profitability�ratio)��

อัตราก�าไรขั�นต้น�� %� 74.24� 73.38� 74.93�

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน� %� 42.49� 47.94� 47.45�

อัตราก�าไรสุทธิ� %� 33.24� 37.78� 38.02�

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น� %� 78.25� 93.88� 34.85�

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ�ในการด�าเนินงาน�(Efficiency�ratio)��

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์�� %� 15.12� 32.12� 31.99�

อัตราการหมุนของสินทรัพย์�� (เท่า)� 0.36� 0.67� 0.67�

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน�(Financial�policy�ratio)��

อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ ้น�� (เท่า)� 5.62� 1.10� 0.19�

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี�ย�� (เท่า)� 217.26� 123.32� 165.04�

10. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

10.1 ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน�

ภาพรวมผลการด�าเนินงานที�ผ่านมา�

�TQR�ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ �(Reinsurance�Broker)�ในการให้บริการจัดหาสัญญา
ประกันภัยต่ออย่างครบวงจร�(Integrated�Reinsurance�Solution�Provider�)�โดยให้บริการตั �งแต่การให้ค�าปรึกษาแก่
ลูกค้า�เพ ื�อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที�ดีและเหมาะสมท ี�สุดแก่คู่ค้า�ทั �งบริษัทประกันภัยและบร ิษัทร ับประกันภัยต่อ�
นอกจากนั �น�TQR�ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับคู่ค้า�ตลอดจนให้ค�าปรึกษาเกี�ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและน�ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย
และประสานงานให้คู่ค้าของ�TQR�สามารถตกลงท�าสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ�บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การท�าประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์��

ลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อของ �TQR�สามารถแบ่งได้ตามลักษณะธุรกิจออกเป็น�2�กลุ่ม�ได้แก่�
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไป� (Traditional�Business)�และ�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทาง
และผลิตภ ัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�ซึ�งนับเป็นกลุ่มธุรกิจที�มีบทบาทส�าคัญต่อแผนการเติบโตของ�TQR�
จากค่านายหน้าประกันภัยต่อที�เพิ�มสูงขึ�นในช่วง�2�–�3�ปี�ที�ผ่านมา�

1. รายได�้

ในปี�2562�–�2564�TQR�มีรายได้หลักจากการให้บริการนายหน้าประกนัภัยต่อ�โดยจ�าแนกเป็นรายได้จากการ
บริการและรายได้อื�น�โดยมีรายละเอียดดังนี��

รายได้จากการบริการ�

บร ิษัทม ีรายได้หล ักจากการบริการโดยจ�าแนกเป็น�(1)�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไป�(Traditional�
Business)�(2)�ธ ุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�โดย
มีรายละเอียดรายได้ค่าบริการแต่ละธุรกิจดังต่อไปนี��

รายได้จากการให้บริการ� 2562� 2563� 2564�

ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ� ล้านบาท� ร้อยละ

1. ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบทั �วไป�(Traditional�

Business)�

79.68�� 60.14�� 71.48�� 36.46�� 81.37� �31.74�

2. ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกนั�(Alternative�Business)�

50.08�� 37.80�� 122.50�� 62.49�� 143.28� �55.89��

รายได้จากการให้บริการ� 129.76�� 97.94�� 193.98�� 98.95�� 224.65� �87.63��

รายได้อื�น/1� �2.73�� �2.06�� �2.06�� �1.05�� 31.71� �12.37��

รายได้รวม� 132.49�� 100.00�� 196.04�� 100.00�� 256.37� 100.00��

หมายเหตุ:�/1�รายได้อื�นประกอบด้วยดอกเบี�ยร ับและหนี�สูญร ับคืน�ส�าหรับปี�2564�TQR�มีรายได้อื�นจากการกลับรายการประมาณการ
หนี�สนิจ�านวน�27.24�ล้านบาท�

ส�าหรับปี�2562�TQR�มีรายได ้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไปลดลง�19.04�ล้านบาท�หรือคิดเป็น
การลดลงร้อยละ�19.29�จากปีก่อนหน้า�โดยม ีสาเหตุหลักจากการลดลงของมูลค่าเบี�ยประกันภัยต่อของกลุ่มประกันภัย
รถยนต์�(Motor�Insurance)�ที�ลดลงกว่าร้อยละ�20.11�จากปีก่อนหน้า�เนื�องจากสภาวะการแข่งขันของการประกันภัย
กลุ่มรถยนต์ท ี�ค่อนข้างรุนแรง�อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื�น�(Non-Motor)�ยังคงเพ ิ�มขึ�นเล็กน้อย�อาทิ�
สัญญาประกันภ ัยต่อกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพ�เป็นต้น�นอกจากนี� �TQR�มีรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันเพิ�มขึ�นจ�านวน�6.42�ล้านบาท�หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ�14.70�จากปี
ก่อนหน้า�โดยเป็นการเพิ�มขึ�นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์�
สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ�และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด�เป็นต้น�

ปี�2563�TQR�มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภ ัยต่อแบบทั �วไปลดลง�8.20�ล้านบาท�หรือลดลงร้อยละ�
10.29�จากปีก่อน�โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา�(COVID-19)�ซึ�งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม�อย่างไรก็ตาม�TQR�มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกันเพิ�มขึ�น�72.42�ล้านบาท�หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ�144.60�จากปีก่อนหน้า�โดยเป็นการ
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เพิ�มขึ�นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื�น�(Non-Motor)�อาทิ�ส ัญญาประกันภัยต่อ
กลุ่มประกัน�COVID-19�สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบัติเหตุส่วนบุคคลและอุบัติเหตุเดินทาง�สัญญาประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันสุขภาพ�และสัญญาประกันต่อกลุ่มประกันเบ็ดเตล็ด�โดยเฉพาะการประกันภ ัยพิเศษอื�นๆ�(Specialty)�อาทิ�
สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยอัญมณีและทองค�า�สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
เจ้าหน้าที��(Director’s�&�Officer’s�Insurance)�สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยไซเบอร์�และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยความรับผิดว ิชาชีพแพทย์�(Medical�Malpractice�Liability)�ท�าให้รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยส�าคญั�

ปี�2564�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั �วไป� (Traditional�Business)�มีรายได้เท่ากับ�81.37�ล้านบาท�
เพ ิ�มขึ�นจากปีก่อนเท่ากับ�9.89�ล้านบาท�หรือร้อยละ�13.84�โดยเป็นการเพิ�มขึ�นจากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยรถยนต์�ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�
ในปี�2564�มีรายได้เท่ากับ�143.28�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจากปีก่อนจ�านวน�20.78�ล้านบาท�หรือร้อยละ�16.96�โดยเป็นการ
เพิ�มขึ�นของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื�น�(Non-Motor)�

รายได้อื�น�

รายได้อื�นประกอบด้วย�ดอกเบี�ยรับ�และหนี�สูญรับคืน�เป็นต้น�โดยส�าหรับปีสิ�นสุดว ันที��31�ธันวาคม�2562�-�
2564�TQR�มีรายได้อื�นเป็นจ�านวนเท่ากับ�2.73�ล้านบาท�2.06�ล้านบาท�และ�31.71�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยในปี�
2564�บร ิษัทมีการกลับรายการประมาณการหนี�สินเป็นรายได้อื�นจ�านวน�27.24�ล้านบาท�ที�เคยตั �งในปี�2561�จากกรณี
การถูกปลอมแปลงอีเมล์ธุรกิจ�(Business�Email�Compromise)�ซึ�งท�าให้คู่ค้าบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศไม่ได้
รับเง ินจ�านวนดังกล่าว�บริษัทได้ด�าเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการติดตามอย่างครบถ้วนตามข้อตกลง

กับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้วและไม่ม ีภาระท ี�จะต้องชดใช้ความเสียหาย�

2. ต้นทุนการให้บริการ�

เนื�องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อนั �นเป็นธุรกิจให้บริการ�โดยมีต้นทุนหลัก�คือ� บุคคลากรที�มีความรู ้และ
ความเชี�ยวชาญในธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ�ด ังนั �นต้นทุนหลักของ �TQR�จึง
ประกอบด้วย�ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน�อาท ิ�เงินเดือน�โบนัส�เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี�ยง
ชีพของพนักงาน�ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประสานงานกับคู่ค้า�

ในปี�2562�-�2564�TQR�มีต้นทุนการให้บริการ�33.43�ล้านบาท�51.64�ล้านบาท�และ�56.31�ล้านบาท�
ตามล�าดับ�โดยเพิ�มขึ�นเป็นจ�านวน�5.98�ล้านบาท�18.21�ล้านบาท�และ�4.67�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ�21.77�ร้อย
ละ�54.48�และร้อยละ�9.04�จากปีก่อนหน้า�โดยมีสาเหตุหล ักจากการร ับพนักงานเพิ�มเติมในสายงานธุรกิจลูกค้าเพื�อ
รองรับแผนการขยายธุรกิจของบร ิษัท�

3. ก�าไรขั �นต้น�

ในปี�2562�ก�าไรข ั�นต้นของ�TQR�เท่ากับ�96.33�ล้านบาท�ลดลงจากปีก่อน�18.60�ล้านบาท�หรือลดลงร้อยละ�
16.18�เนื�องจากการลดลงของรายได้ค่าบริการท ั�งในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบท ั �วไป�(Traditional�
Business)�และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�

ส�าหรับปี�2563�-�2564�ก�าไรข ั �นต้นของ�TQR�เท่ากับ�142.34�ล้านบาท�และ�168.34�ล้านบาท�ตามล�าดบั�โดย
เพ ิ�มขึ�น�46.01�ล้านบาท�และ�26.00�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ�47.76�และร้อยละ�18.27�จากปีก่อน�ตามล�าดับ�
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เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของรายได้ค่าบริการ�ทั �งในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบท ั �วไป�(Traditional�Business)�
และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)�

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย�

ค่าใช้จ่ายในการขายของ �TQR�ได้แก่�ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ�งจ่ายให้กับผู้แนะน�างานซึ�งเป็น
บุคคลภายนอก�ส�าหรับ ธุรกิจนายหน้ าประกันภ ัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�
Business)��

ในปี�2562�-�2564�TQR�มีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน�3.88�ล้านบาท�3.59�ล้านบาท�และ�4.82�ล้านบาท
ตามล�าดับ�โดยในปี�2563�ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง�1.23�ล้านบาท�หรือลดลงร้อยละ�7.51�จากปีก่อน�ขณะที�ในปี�
2564�ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ�มขึ�น�1.23�ล้านบาทหรือร้อยละ� 34.26�โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ�นของรายได้
ค่าบริการในส่วนงานที�ท�าการส่งเสริมการขายในกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์
ใหม่ร่วมกัน�(Alternative�Business)��

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร�

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ �TQR�ในปี�2562�เท่ากับ�38.53�ล้านบาท�ลดลง�37.50�ล้านบาท�หรือเท่ากับร้อย
ละ�49.21�จากปีก่อนหน้า�เนื�องจากในปี�2561�TQR�มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที�สูงกว่าปกติจากการบันทึกค่าใช้จ่ายจาก
รายการบ ันทึกค่าเบี�ยประกันภ ัยต่อรอน�าส่งแก่บริษัทรับประกันภ ัยต่อรายหนึ�งจ�านวน�27.24�ล้านบาท�จากกรณีข้อ
พิพาททางกฎหมาย�และม ีค่าใช้จ่ายค่าที�ปรึกษาด้านประกันภัยต่อเพื�อส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าประกันภัยต่อใน
ต่างประเทศ�จ�านวน�13.28�ล้านบาท��

ในปี�2563�ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวนเท่ากับ�46.82�ล้านบาท�เพิ�มขึ�น�8.29�ล้านบาท�หร ือเพ ิ�มขึ�นร้อยละ�
21.51�จากปีก่อน�จากการรับพนักงานเพิ�มเติมในสายงานธุรกิจลูกค้าและสายงานปฏิบัติการ�ตามแผนการขยายกิจการ
ของบร ิษัทฯ�

ส�าหรับปี�2564�ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวนเท่ากับ�73.60�ล้านบาท�เพิ�มขึ�น�26.78�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�น
ร้อยละ�57.20�จากปีก่อน�สาเหตุหลักมาจากการตั �งค่าเผ ื�อผลขาดทุนของรายได้ค่าบร ิการค้างรับของกลุ่มกิจการเพิ�มขึ�น
เนื�องจากในระหว่างปีมีบริษัทประกันภ ัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยคิดเป็นมูลค่าจ�านวน�
22.08�ล้านบาท�และมีการรับพนักงานเพิ�มเติมในสายงานปฏิบติัการเพื�อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ�

6. ก�าไรสุทธิ�

ส�าหรับปี�2562�–�2564�ก�าไรสุทธิของ �TQR�มีจ�านวนเท่ากับ�44.04�ล้านบาท�74.06�ล้านบาท�และ�97.46�
ล้านบาท�ตามล�าดับ�เพิ�มขึ�น�11.16�ล้านบาท�30.02�ล้านบาท�และ�23.40�ล้านบาท�หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ�33.93�ร้อยละ�
68.17�และร้อยละ�31.60�จากปีก่อน�ตามล�าดับ�จากรายได้ค่าบริการและรายได้อื�นที�เพิ�มขึ�นในอัตราที�สูงกว่าต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร�

10.2 ฐานะทางการเงิน�

1. สินทรพัย�์

ณ�31�ธ ันวาคม�2562�TQR�มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ�128.67�ล้านบาท�ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากปี�2561�ซึ�งมี
สินทรัพย์รวม�255.40�ล้านบาท�เนื�องจากการปร ับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานทางการเงินฉบ ับ
ใหม่�โดยปรับปรุงสินทรัพย์เง ินฝากธนาคารส�าหร ับเบี�ยประกันภัยต่อรอน�าส่งแก่บร ิษัทรับประกันภัยต่อ�(“ยอดเงินฝาก
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ธนาคารที�มีข้อจ�ากัดในการใช้”)�ออกทั �งจ�านวน�และปรับปรุงยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้สอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น�ทั �งนี��TQR�ได้จัดท�าข้อมูลยอดสินทรัพย์รวมที�ได้รับการปรับปรุงตามหลักการข้างต้นส�าหร ับปี� 2561�
โดยมีจ�านวน�163.88�ล้านบาท��

ณ�31�ธ ันวาคม�2563�TQR�มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ�212.98�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจ�านวน�84.31�ล้านบาท�หรือ
เพิ�มขึ�นร้อยละ�65.53�จากปีก่อน�โดยมีสาเหตุหล ักจากรายได้ค่าบริการค้างรับเพิ�มขึ�นและเงินสด�ณ�วนัสิ�นงวดที�เพิ�มขึ�น�

ณ�31�ธ ันวาคม�2564�TQR�มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ�547.36�ล้านบาท�เพิ�มขึ�นจ�านวน�334.38�ล้านบาท�หร ือ
เพ ิ�มขึ�นร้อยละ�157.00�ตามล�าดับ�จากการรับช�าระเง ินจากการออกหุ้นสามัญจ�านวน�300.08�ล้านบาท�และรายได้
ค่าบริการค้างรับท ี�เพิ�มขึ�นจ�านวน�37.99�ล้านบาท�

2. หนี�สิน�

หนี�ส ินหลักของ�TQR�ประกอบด้วยเจ้าหนี�ค่าเบี�ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี�อื�น�โดย�ณ�31�ธนัวาคม�2562�TQR�
มีหนี�สินรวมเท่ากับ�72.40�ล้านบาท�ซึ�งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากปี�2561�ซึ�งมีหนี�สินรวมเท่ากับ�186.73�ล้านบาท�
เนื�องจากการการปร ับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานทางการเงินฉบับใหม่ในส่วนของเงินฝาก
ธนาคารท ี�มีข้อจ�ากัดในการใช้�ส่งผลให้เจ้าหนี�ค่าเบ ี�ยประกันภัยต่อลดลงสอดคล้องกับการ เปลี�ยนแปลงในรายการ
สินทรัพย์ดังกล่าว�

ณ�31�ธ ันวาคม�2563�TQR�มีหนี�สินรวมเท่ากับ�111.49�ล้านบาท�เพิ�มขึ�น�39.09�ล้านบาทจากปีก่อน�โดยม ี
สาเหตุหลักจากเจ้าหนี�ค่าเบี�ยประกันภัยต่อที�เพิ�มขึ�น�19.65�ล้านบาท�และหนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�น�7.29�ล้านบาท�

ส�าหรับ�ณ�31�ธ ันวาคม�2564�TQR�มีหนี�สินรวมเท่ากับ�88.15�ล้านบาท�ลดลงจ�านวน�23.34�ล้านบาทหร ือ
ร้อยละ�20.93�จากปีก่อน�โดยลดลงจากการกลับรายการประมาณหนี�ส ินเป็นรายได้อื�นจ�านวน�27.24�ล้านบาท�และ
เพิ�มขึ�นจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจ�านวน�6.11�ล้านบาท�

3. ส่วนของผ ู้ถือหุ้น�

ณ�วันที��31�ธ ันวาคม�2562�วันที��31�ธ ันวาคม�2563�และวันที��31�ธันวาคม�2564�TQR�มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�านวน�56.27�ล้านบาท�101.50�ล้านบาท�และ�459.21�ล้านบาท�ตามล�าดับ�โดยการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นมี
สาเหตุหลักจากการเพิ�มทุนซึ�ง�TQR�ได้ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนและการจ่ายเงินปันผล�โดยที�ผ่านมา�TQR�มีการเพิ�มทุน
ดังนี��

- ปี�2563�จ ัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจ�านวน�155,000,000�หุ ้น�เพ ื�อเสนอขายให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น�ในราคาเสนอขายหุ้นละ�0.50�บาท�คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย�77.50�ล้านบาท�

- ปี�2564�จ ัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจ�านวน�60,000,000�หุ ้น�เพ ื�อเสนอขายให้แก่ประชาชนครั �งแรก�(Initial�
Public�Offering�:�IPO)�ในราคาเสนอขายหุ้นละ�5.10�บาท�คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย�306.00�ล้านบาท�

ทั �งนี�ในปี�2562�–�2564�TQR�มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน�55.05�ล้านบาท�107.85�ล้านบาท�และ�41.17�ล้าน
บาท�ตามล�าดบั�

10.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งข ัน�

ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยจ�านวน�57�บริษัท�โดยแบ่งเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยภายในประเทศจ�านวน�51�บริษัท�บริษัทที�เป็นสาขาต่างประเทศจ�านวน�5�บรษิัท�และบริษัทรับประกันภัยต่อ
จ�านวน�1�บริษัท�

�
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56.01� 55.75� 59.44� 62.42� 65.42� 65.44�
73.28�

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

รูปแบบธุรกิจ�
บริษัทภายในประเทศ��
(Local�Company)�

บริษัทสาขาต่างประเทศ�
(Foreign�Branches)�

รวม�

บริษัทประกันว ินาศภัย� 51� 5� 56�
บริษัทประกันภยัต่อ�� 1� -� 1�

รวม� 52� 5� 57�

ที�มา:�สมาคมประกันวินาศภัยไทย�ณ�31�กรกฎาคม�2563�
�
จากการที�ธุรกิจของ�TQR�คือการให้บริการเป็นตัวกลางในการจัดหาประกันภัยต่อให้กับบริษัทประกันวินาศ

ภัย�ดังนั �นผลประกอบการของ�TQR�จึงมีแนวโน้มที�สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย�ใน
ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทั �งธุรกิจประกันว ินาศภัยและธุรกิจประกันชีว ิตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง�เป็นผล
มาจากการที�ภาคประชาชนมีความเข้าใจในประโยชน์ของการท�าประกันภัยที�จะช่วยป้องกันความเสี�ยงและสร้าง
หลักประกันที�มั �นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน�ตลอดจนถึงเป็นแหล่งออมเงินที�ส�าคัญอย่างหนึ�ง�นอกจากนี�แล้ว�ประกันภัย
เป็นองค์ประกอบที�ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ�ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที�ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทยอีกด้วย�
�

�จ�านวนกรมธรรม์ประกนัภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี�2558�-�2564�

�

ที�มา:�ฝ่ายวเิคราะห์ธุรกิจและสถิต�ิส�านักงาน�คปภ.���

�
แม้ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ�COVID-19�แต่ในภาพรวมยังมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื�อง�ในปี�2562�–�2564�เบี�ยประกันวินาศภัยรับรวมทุกประเภทเพิ�มขึ�นจาก�244,055�ล้านบาท�เป็น�
262,746�ล้านบาท�โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี�ยเท่ากับร้อยละ�5.84�ต่อปี�(CAGR)�

(ล้านฉบับ)�
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49.01%

11.89%

11.07%

7.09%

7.13%

3.94%
9.87%

การประกันภัยรถโดยสมัครใจ

การประกันภัยอุบัติเหตุ

การประกันความเสี�ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรพัย์สิน

การประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย

การประกันภัยสุขภาพ

ประกันอัคคีภัย

การประกันภัยอื�น

�
ที�มา:�กลุ่มสถ ิติธุรกิจประกนัภยั�ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิธุรกิจประกนัภยั�

�

สดัส่วนเบี�ยประกนัวินาศภยัรบัแบ่งตามประเภทธรุกิจประกนัวินาศภยัของประเทศไทยปี 2564�

�

ที�มา:�ฝ่ายวเิคราะห์ธุรกิจและสถิต�ิส�านักงาน�คปภ.���

�
ในปี�2564�มูลค่าเบี�ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่ากับ�262,746�ล้านบาท�โดยมีการประกันภัย

รถยนต์เป็นประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยหลัก�มีสัดส่วนเบี�ยประกันภัยเท่ากับร้อยละ�49.01�ของมูลค่าเบี�ยประกัน
วินาศภัยรับรวมทั �งหมด�ขณะที�ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันความเสี�ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สินมี
สัดส่วนร้อยละ�11.89�และร้อยละ�9.87�ของของมูลค่าเบี�ยประกันวินาศภัยรับรวมทั �งหมด�ตามล�าดับ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

(ล้านบาท)�
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จ�านวนเงินเอาประกนัภยัรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี�พ.ศ.�2558�-�2564�

�

ที�มา:�ฝ่ายวเิคราะห์ธุรกิจและสถิต�ิส�านักงาน�คปภ.���

�
ในปี�2562�–�2564�จากข้อมูลของ�คปภ.�พบว่าเงินเอาประกันภัยรวมทุกประเภทเพิ�มขึ�นจาก�119,708,020�

ล้านบาท�ในปี�2562�เป็น�132,875,202�ล้านบาท�ในปี�2564�การปรับเพิ�มขึ�นเป็นการสะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจ
ประกันว ินาศภัยแต่อีกแง่มุมหนึ�งคือการบ่งชี�ถึงความเสี�ยงที�บริษัทรับประกันภัยต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าสินไหม�
ทดแทนมากขึ�น�ซึ�งเครื�องมือส�าคัญในการบริหารความเสี�ยงที�บริษัทประกันภัยนิยมใช้คือการท�าประกันภัยต่อ�
�

เบี�ยประกันภยัต่อรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี�พ.ศ.�2558�–�2563�

�

ที�มา:�ฝ่ายวเิคราะห์ธุรกิจและสถิต�ิส�านักงาน�คปภ.����

ในปี�2561�–�2563�จากข้อมูลของ�คปภ.�พบว่าเบี�ยเอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ�มขึ�นจาก�
72,148�ล้านบาท�เป็น�73,516�ล้านบาท�ซึ�งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย�อีกทั �งยัง
สะท ้อนถึงความเสี�ยงที�บริษัทรับประกันภัยต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากขึ�น�ซึ�งเครื�องมือส�าคัญใน
การบริหารความเสี�ยงที�บริษัทประกันภัยนิยมใช้คือการท�าประกันภัยต่อ �การประกันภัยต่อเป็นเครื�องมือบริหารความ
เสี�ยงท ี�ส�าคัญมากต่อบร ิษัทประกันภัย�เพราะเป็นวิธีที�จะช่วยกระจายความเสี�ยงให้กับบริษัทประกันภัย��จึงท�าให้บริษัท
ประกันภัยมีศักยภาพเพิ�มมากขึ�นในการรับประกันภัย�อ ีกทั�งยังเป็นการเพิ�มเสถียรภาพให้กับผลการรับประกันภัย�อัน
จะน�าไปสู่ความมั �นคงทางด้านการเงิน�การประกันภัยต่อจึงเป็นปัจจัยที�ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
เติบโตอย่างมั �นคงและยั �งยืน�ส�าหรับการเอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันชีวิตนั �น�ได้ร ับความนิยมน้อยกว่าในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย�เนื�องจากการประกันชีว ิตมีระยะเวลาของสัญญาหลายปี�ท�าให้บร ิษัทประกันชีว ิตสามารถน�าเบี�ย
ประกันภัยที�ได้รับไปลงทุนเพื�อสรา้งผลตอบแทนและเป็นการบริหารความเสี�ยงไปในตัวได้��

�

(ล้านบาท)�

(ล้านบาท)�
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คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 
 กรรมการอสิระ จะตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืการงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารพาณิชยอ์นัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของ
ตน และตอ้งมคุีณสมบตัเิพิ�มเตมิ ดงันี) 
 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีาํนาจครบคมุของบรษิทั ทั )งนี)ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 
เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั )งนี) ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีี�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทั 

 
3) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา คูส่มรส พี�น้อง 

และบุตร รวมทั )งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ รวมทั )งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย หรอืผูม้ี
อาํนาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัที�ย ื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 
 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที�กระทํา เป็นปกตเิพื�อประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืให้
กูย้มื คํ)าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี)สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอื
คูส่ญัญามภีาระหนี)ที�ตอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึ�ง ตั )งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธขิอง 
บรษิทั หรอืตั )งแต่ 20 ล้านบาทขึ)นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั )งนี) การคํานวณภาระหนี)ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการ
คาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี)ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี)ที�เกดิขึ)นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 
 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีอง บรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั )นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั )งขึ)นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ที�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 
8) ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�

มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที�มนียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 
 

9) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 สาํหรบัหลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตั )งกรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตั )งกรรมการบรษิทั โดยกรรมการ
อสิระแต่ละท่านสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสดุไม่เกนิ 9 ปี  
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ประวตัิกรรมการอิสระ (ผ ู้รบัมอบฉันทะจากผ ู้ถือหุ้น) (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564) 

ชื#อ:  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์
ตาํแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง /   

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดูแลกจิการและบรรษทัภบิาล 
อายุ:  54   สญัชาติ:  ไทย 
ที#อยู่  เลขที� 377/187 เบลพารค์ คอนโดมเินียมอาคาร 5 ช ั )น 10 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณยี ์10120 
วนัที#ได้รบัการแต่งต ั /งเป็นกรรมการ/ผ ูบ้ริหาร:  22 กุมภาพนัธ ์2561 
จาํนวนปีที#เป็นกรรมการ: 4 ปี  สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:       ไม่ม ี
คณุวฒุิทางการศ ึกษา:  1. ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2. ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสูตรการอบรม:  

1. หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที� 36/2564 
2. ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162  ปี 2555 
4. หลกัสูตร Director Diploma Examination รุ่น 36 ปี 2556 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั: 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื�นในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาบาเทก (เอเชยี) จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   บรษิทั เฌอร่า จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออรจิิ)น พรอ็พเพอรต์ี) จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื�น / กจิการอื�น  
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จํากดั 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั วนั ลอว ์คลบั จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั โอโอวนัแบรนดด์ิ)ง จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั ชอ็กโกทอส จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั ทุนทศกณัฐ ์จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เวลลอว ์จํากดั 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ+ผูถ้อืหุน้    บรษิทั เคเอชเคพ ีจํากดั 

กจิการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิบรษิทั: 
 ไม่ม ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: 

 ไม่ม ี
 
ไมม่ ีส่วนได้เสียพิเศษที#แตกต่าง จากกรรมการท่านอื#นๆ  ในทุกวาระที#เสนอในการประชมุสามญัผ ู้ถือหุ้นคร ั /งนี/ 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ที#อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: 

 ไม่เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย 
 ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืที�ปรกึษาที�ได้รบัเงนิเดอืนประจาํ 
 ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษากฎหมาย 
 ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิที�มนีัยสาํคญั อนัอาจมผีลทําใหไ้ม่สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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ข้อบงัคบับริษทั เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 
 
การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั 

 
 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
  
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10)  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั

ท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้
เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั 
(45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้

คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนั
จ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจดั
ใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้แก่บรษิทั 

 
ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที ่วนัเวลา ระเบยีนวาระการประชุม 

และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุต ิ
หรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดกไ็ด ้

 
ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ให้ 
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 การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่และใน
กรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าต้องครบ
องคป์ระชุม 

 
ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็น

พเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และลงมตขิอง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้

ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 
(ข) ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 
(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(3) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(5) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั 
(7) การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 
(8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 
ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชุมสามญัประจ าปีพึง่กระท า มดีงันี้ 

(ก) รบัทราบรายงานขอคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(ข) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(ค) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(ง) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
(จ) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ฉ) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของบญัช ีและ 
(ช) กจิการอื่นๆ 

 
คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
(ข) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 18. ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถ้า

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
 
 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 
 กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหากกรรมการ

ทีส่มคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกกใ็ห้ใช้วธิจีบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 31. กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืงานเป็นหลกัเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้
นอกจากนี้ กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

  
 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัในอนัที่

จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
 
การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 
ขอ้ 38. รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 
 
ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุน
นัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ไปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
 

(ก) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชแีละ 
(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการพรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

 
ขอ้ 42. ใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชนีัน้ผูส้อบบญัชซีึง่

พน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเลอืกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งไดอ้กี 
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 ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะพจิารณาจดัใหม้กีาร
หมุนเวยีนผู้สอบบญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

 
ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไรขาดทุนและปัญหา

เกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษิทัทีผู่้
ถอืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 

 
เงินปันผลและเงินส ารอง 
 
ขอ้ 45. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 
 
 เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธริบัเงนิปัน

ผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้

 เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี ่การจ่ายปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้
คราวต่อไป 

 
 ในกรณีทีบ่รษิทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้หรอืบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนแลว้ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผล

ทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 

ขอ้ 46. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง การนับคะแนน 
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง

สง่เอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบ 8) มายงับรษิทัภายในวนัท่ี 22 เมษายน 
2565 เมื่อบรษิทัไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่25 
มนีาคม 2565 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Meeting) ทีส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้่ง
มาแจง้บรษิัทล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม ส าหรบัใช้ในโปรแกรมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
Meeting) 

แนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. การเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
(1) เมื่อผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะไดแ้จง้ความประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมายงับรษิทัภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

บรษิัท โอเจอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารการจดัประชุมผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ที่
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ีไ่ดส้่ง
มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม 

(2) การใชโ้ปรแกรมลงทะเบยีน และการนบัคะแนนของบรษิทั สามารถใชไ้ดก้บัคอมพวิเตอร ์/ โน้ตบุ๊ค (Notebook) / แทบ็เลต็ 
(Tablet) และโทรศพัทม์อืถอืผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอื Internet 
บา้นพืน้ฐาน 

(3) โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมการประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทัง้แบบเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และการมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 10 

2. การส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565) 
 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้งตามแต่วาระไดใ้นช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. โดยบรษิทัจะ
รวบรวมค าถามทีเ่กีย่วขอ้งบนัทกึในรายงานการประชุมภายหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 

3. วิธีการถามค าถามในระหว่างการประชุม 
ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามผ่านหน้าต่างขอ้ความ หรอื Chat มาได ้โดยกรรมการจะตอบค าถามดงักล่าวในช่วง Q&A ของแต่ละ

วาระผ่านโปรแกรมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยระบบของบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

4. เอกสารยืนยนัตวัตนท่ีต้องส่งพรอ้มแบบฟอรม์ลงทะเบียน (QR Code) เพื่อเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) ถงึเลขานุการบรษิทั ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดใน

ขอ้ 6. ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 
(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน QR Code 
(2) ใบตอบรบัเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบ 9) 
(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (แล้วต่อกรณี) เพื่อยืนยนัตวัตนอย่างถกูต้อง

และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดงัน้ี 
(3.1)  ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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(ก) เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ
หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ข) หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ (3.1) 

(ก) และผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3.2)  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง  ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-

Meeting) 
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ (3.1) (ก)  
(ข) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ค) หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ง) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการ
แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(จ) ส าเนาเอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและไดล้ง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ฉ) เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ (3.1) (ก) 

(3.3)  กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝาก
และดแูลหุ้น 

(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลขอ้ (3.2)  
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนตอ้งสง่

หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian ทัง้นี้เอกสารที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมา
พรอ้มดว้ยและใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล  

5. วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้ามประกาศกรม

พฒันาธุรกจิการคา้เรื่องก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็หนแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆทีม่อบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
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3. แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดูแล
หุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี้ 
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ดงันี้  

 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
 ผูถ้อืหุน้ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ค.  
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลหนึ่งตามวตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั* คอื  

นายชินภทัร วิสุทธิแพทย ์ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอชื่อไวใ้หเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

*กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทลงมตแิทน โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงัเลขานุการบรษิทั ตาม
ช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่ได้ เวน้
แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงเพยีง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมผีลผูกพนัตาม
กฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีล่งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

6. ช่องทางติดต่อบริษทั 
ไปรษณีย ์: “เลขานุการบรษิทั” 

บรษิทั บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

E-mail :  cs@tqm.co.th 
เบอรโ์ทรศพัท ์:  02-119-8888 ต่อ 1069 หรอื 7855 
 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 
(1) การส่งเอกสารยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบรษิทั เพื่อ

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
(2) ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีทีย่นืยนัตวัตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแลว้ 

ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการใชง้านทีไ่ดร้บัทาง E-Mail 

 

******************************************** 
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ใบตอบรบัเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสข์อง 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
(1)  ขา้พเจา้ ………………………………………………………………….. สญัชาต ิ……………………………………………………… 
          

อยูบ่า้นเลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(2) เป็นผูถ้อืหน่วยบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 
โดยถอืหน่วยจ านวนทัง้สิน้รวม ………………………………………….   หน่วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากท่านไม่สามารถเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์และประสงคอ์อกเสยีงลงคะแนนแทน ในการประชมุ

ครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และปิดอากรแสตมป์

จ านวน 20 บาท พรอ้มกบัน าหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบเพื่อแสดงตน พรอ้มเอกสารประกอบในการเขา้ร่วมประชุม 

สง่บรษิทัภายในวนัทีก่ าหนด และในกรณีทีท่่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอก

รายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะทีส่ง่มาดว้ย โดยท่านสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบเพื่อแสดง

ตนมายงั ”เลขานุการบรษิทั” บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขต

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอื E-Mail: cs@tqm.co.th ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 
 

ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อื ประจ าปี 2565 

วนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยตอ้งการเขา้ร่วมประชุม 

 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง  

 

มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว ) ..................................................................................................  

  

หมายเลขบตัรประชาชน   ............................................................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 

(3) ขอ้มลูในการจดัส่งวธิกีารเขา้ร่วมประชุม  

อเีมล  ........................................................................................... (โปรดระบุ)  

 

เบอรโ์ทร  ..................................................................................... (โปรดระบุ) 

(4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยนืยนัตวัตนตามเอกสารแนบ 8 เอกสารและหลกัฐานทีผู่้เขา้ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเขา้ร่วมการ

ประชุม, วธิกีารการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง การนับคะแนน , การแจง้ผลการนับ

คะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 

(5)  เมือ่ท่านไดร้บัการยนืยนัตวัตนแลว้ บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั จะจดัส่ง Link เขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการใช้

งานการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมลทีท่่านไดร้ะบุไวข้า้งตน้ล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม 
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เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10   
    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 เขยีนที.่............................................................ 
                   Written at 
 วนัที ่........ เดอืน ........................... พ.ศ……… 
 Date        Month                      Year  

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ................................................................................. 
I/We            Nationality 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่………………………………………………..ต าบล/แขวง ……………………………………………….…...... 
Residing at No.            Tambol/Kwaeng  
อ าเภอ/เขต ……………...……………. จงัหวดั ………………………….…………….. รหสัไปรษณีย ์…………………….……….. 
Amphur/Khet           Province            Postcode 

2.  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม …………………….… หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….… เสยีง  ดงันี้ 
Holding a total number of                    shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
          หุน้สามญั …………………………...........หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง  
             Ordinary share          share(s) having voting rights equivalent to      vote(s) 
          หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………………...หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง 
             Preferred share         share(s) having voting rights equivalent to     vote(s)          

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 

(1)  นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค 
คอนโดมเินียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10120 หรอื 
Mr. Chinapat Visuttipat, Position Independent Director and Audit Committee’s Member, Age 54 years old. Residing at 
10th Floor, Belle Park Condominium Building 5, no.377/187 Sathupradit Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 
Bangkok 10120 or 

 (2) ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. หรอื  
Amphur/Khet                                     Province                                  Postcode                              or 

 (3)  ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. หรอื  
Amphur/Khet                                     Province                                  Postcode                              or 
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เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุม
ซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be 
held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The 
Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or 
at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

    
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act. 
 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                            Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
         (……………………………………………) 
 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 
 
 
 

 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง ลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Note: 
  A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for 
any more than one proxy in order to split votes. 
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เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 
                                                                                                                                      (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting) 

 เขยีนที.่............................................................... 
 Written at 
 วนัที ่.......... เดอืน .......................... พ.ศ............. 
 Date          Month                      Year  

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ................................................................................. 
I/We            Nationality 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่………………………………………………..ต าบล/แขวง ……………………………………………….…...... 
Residing at No.            Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต ……………...……………. จงัหวดั ………………………….…………….. รหสัไปรษณีย ์…………………….……….. 
Amphur/Khet           Province            Postcode 

2.  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม …………………….… หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………….……… เสยีง  ดงันี้ 
Holding a total number of                    shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
          หุน้สามญั …………………………...........หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง  
             Ordinary share          share(s) having voting rights equivalent to      vote(s) 
          หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………………...หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง 
             Preferred share         share(s) having voting rights equivalent to     vote(s)          

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 

(1)  นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค 
คอนโดมเินียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10120 หรอื 
Mr. Chinapat Visuttipat, Position Independent Director and Audit Committee’s Member, Age 54 years old. Residing at 
10th Floor, Belle Park Condominium Building 5, no.377/187 Sathupradit Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 
Bangkok 10120 or 

 (2)  ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. หรอื  
Amphur/Khet                                     Province                                  Postcode                     or 

 (3)  ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..............................หรอื 
Amphur/Khet                                     Province                                  Postalcode                      or 
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เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุม
ซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be 
held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The 
Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or 
at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
Agenda item 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
Agenda item 2 To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2021 

  วาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
  This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 
  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
Agenda item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda item 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2021 and dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 
วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
Agenda item 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  

    Vote for all the nominated candidates as a whole 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
    Vote for an individual nominee 

(1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
Dr. Napassanun Punnipa 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
    Approve       Disapprove           Abstain 

(2) นางสาวรตันา พรรณนิภา 
Ms. Ratana Punnipa 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove            Abstain  

(3) นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ ์
Ms. Somporn Ampaisutthipong 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve      Disapprove            Abstain 
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   วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
   Agenda item 6 To consider the remuneration of directors for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 
Agenda item 7 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัธิุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทั 

Agenda item 8 To consider and approve the investment in TQR Public Company Limited which is a connected 
transaction of the Company 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(B) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

            Approve         Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่9  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda item 9 Others matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
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  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 
 

6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or 
that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any 
amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of 
myself/ourselfe as he/ she sees appropriate. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in 
the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                            Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
         (……………………………………………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 
 
 
หมายเหตุ 

1.   ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.   ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นในประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
Note: 
1.   A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one 

proxy in order to split votes. 
2.   Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors. 
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to 

the Proxy Form B.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั 
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 28, 2022. at 2.00 pm. The meeting 
will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public 
Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue.  
วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

          Approve     Disapprove             Abstain 
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วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda                  Subject Appointment of Directors (Continued) 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
Name of Director  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
     Approve     Disapprove          Abstain 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove        Abstain 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove        Abstain  
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf) 
เขยีนที ่………………………………………..……….... 
Written at  

                            วนัที ่…….... เดอืน ……………....... พ.ศ. ................... 
Date          Month        Year  

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ................................................................................. 
I/We            Nationality 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่………………………………………………..ต าบล/แขวง ……………………………………………….…...... 
Residing at No.            Tambol/Kwaeng  
อ าเภอ/เขต ……………...……………. จงัหวดั ………………………….…………….. รหสัไปรษณีย ์…………………….……….. 
Amphur/Khet           Province            Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................ 
As a custodian of 

2.  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม …………………….… หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………… เสยีง  ดงันี้ 
Holding a total number of                    shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
          หุน้สามญั …………………………...........หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง  
             Ordinary share          share(s) having voting rights equivalent to      vote(s) 
          หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………………...หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง 
             Preferred share         share(s) having voting rights equivalent to     vote(s)          

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 

(1)  นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค 
คอนโดมเินียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10120 หรอื 
Mr. Chinapat Visuttipat, Position Independent Director and Audit Committee’s Member, Age 54 years old. Residing at 
10th Floor, Belle Park Condominium Building 5, no.377/187 Sathupradit Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 
Bangkok 10120 or 

 (2)  ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน..................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.          Road                                        Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. หรอื  
Amphur/Khet                                     Province                                  Postcode                                  or 
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 (3)  ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน..................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.          Road                                        Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. หรอื 
Amphur/Khet                                     Province                                  Postcode                              or 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุม
ซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

As only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders to be held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic 
meeting (e-Meeting) at TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at 
any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows: 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

 Grant proxy in accordance with the total amount of shares holding and have the right to vote. 
มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
Partially grant proxy namely 

หุน้สามญั ……………………….………หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้...........……………..……..เสยีง 
Ordinary shares                            shares and have the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………….……หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้...........……………………เสยีง 
Preference shares                         shares and have the right to vote equal to                      votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด............................................................เสยีง 
Total voting rights         votes 

5.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
Agenda item 1  To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
    Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
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 วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

Agenda item 2   To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2021 
  วาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
  This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 

  
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
Agenda item 3  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
    Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
  

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda item 4  To consider and approve the distribution of profit for the year 2021 and dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง......................เสยีง  
    Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
Agenda item 5  To consider the election of directors in place of those retiring by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
    Vote for all the nominated candidates as a whole 
    เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve               Votes        Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
    Vote for an individual nominee 

(1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
Dr. Napassanun Punnipa 

         เหน็ดว้ย..................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย..................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง  
                     Approve             Votes           Disapprove            Votes      Abstain                  Votes 



 

 

14 

เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 
(2) นางสาวรตันา พรรณนิภา 

Ms. Ratana Punnipa 
เหน็ดว้ย..................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย..................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง  

     Approve             Votes         Disapprove            Votes      Abstain                  Votes 

(3) นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ 
Ms. Somporn Ampaisutthipong 

เหน็ดว้ย..................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย..................เสยีง  งดออกเสยีง..................เสยีง  
     Approve             Votes         Disapprove            Votes      Abstain                  Votes 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda item 6  To consider the remuneration of directors for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
    Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 
Agenda item 7 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
    Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัธิุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ

บรษิทั 
Agenda item 8 To consider and approve the investment in TQR Public Company Limited which is a connected 

transaction of the Company 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  

           Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
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วาระที ่9  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda item 9  Others matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 
appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
    Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
 

6.  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
Any vote casting of the proxy holder in any agenda which is not in accordance with those specified in the proxy shall be 
deemed invalid and not counting as my/our vote casting as a shareholder. 

 7. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น  รวมถึงกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or in the event of the meeting shall 
consideror pass resolutions in any matter other than those specified above including any camendment or modification of 
any fact, the proxy holder shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื
มอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any act executed by the proxy holder in the meeting shall, unless the proxy holder did not cast the votes as 
specified herein, be deemed as being done by myself/ourself in all respects 

 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                Grantor  
         (…………………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                     Proxy 
         (…………………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                     Proxy 
         (…………………………………….…………) 
 
หมายเหตุ  

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้นให้
เท่านัน้  

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian)  

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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Remarks  

1. The Proxy Form C is only applicable to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be responsible for safeguarding his/her shares only.  

2. The required evidence to be attached with the proxy form are:  
(1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/ her behalf  
(2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license to act as custodian.  

3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy holder to attend and vote in the meeting and may not split the Number of shares to many proxy 
holders in splitting votes. 

4. Agenda for election of directors, you can elect for either the whole group of directors or each director.   
5. In case there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may additionally specify it in the Supplementary 

Proxy Form C attached hereto. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

The Supplementary Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั 
ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of the 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders to be held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic 
meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, 
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 
วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention/our as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 
วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
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วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 
วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed 
appropriate.  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

 
วาระที ่................................. เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda                  Subject Appointment of Directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
Name of Director  

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

เหน็ดว้ย.......................เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย.......................เสยีง งดออกเสยีง.......................เสยีง  
        Approve           Votes           Disapprove                Votes       Abstain               Votes 
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ค าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใหค้วามส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ใหท้่านทราบ
เพือ่เป็นการปฏบิตัติาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีการเกบ็รวบรวม 

บรษิทัมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทภ์าพถ่าย เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น อเีมล  (Email) หมายเลขไอพ ี (IP Address) (กรณีการรบัชมการประชุมทาง
ออนไลน์)  

บรษิทัจะมกีารบนัทกึและถ่ายทอดภาพและเสยีงในการประชุมนี้ เพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
ในกรณีทีม่กีารมอบอ านาจบรษิทัจ าเป็นต้องขอส าเนาบตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ ซึ่งอาจมขีอ้มลูศาสนาอนัเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อน ไหว

ปรากฏอยู่ในบตัรประชาชน และบรษิทัไมม่คีวามประสงคจ์ะเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มลูสามารถปิดทบึขอ้มลูส่วนนัน้ได้ 
 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง จะด าเนินการเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวโ้ดยแจง้ชดั ทัง้นี้ บรษิทัอาจรวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัมาจากแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์หรอืศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นดว้ย
วธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
3. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 

บรษิทัเกบ็รวบรวมใชแ้ละเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ในการเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 รวมถงึจดัใหม้กีาร
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ตามทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้บรษิทัจะเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและผูท้ีท่่านกล่าวอา้งถงึ ตามที่
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหอ้ านาจในการเกบ็รวบรวมไดโ้ดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม เพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 
หรอืของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น หรอืการปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทั 

 
4. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่ไดร้ะบุ
ไวใ้นค าประกาศฉบบันี้ในกรณทีีไ่มส่ามารถระบุระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัว่ไปสงูสดุ 10 ปี) 

 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ในฐานะทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่านมสีทิธติามทีก่ าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถงึสทิธต่ิาง ๆ ซึง่อาจ
รวมถงึสทิธใินการถอนความยนิยอม สทิธใินการขอเขา้ถงึและรบัขอ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สทิธใินกาขอใหล้บหรอืท าลาย
ขอ้มลูสว่นบุคคล สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินการขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบุคคลตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด สทิธริอ้งเรยีน และสทิธใิน
การคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน 

 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลกบับคุคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคล หรอืหน่วยงานราชการ ซึ่งท างานร่วมกบับรษิทั เพื่อด าเนินตาม
วตัถุประสงค์ทีไ่ด้แจ้งในค าประกาศฉบบันี้เท่าทีจ่ าเป็น เช่น ผูใ้หบ้รกิารระบบเทคโนโลย ีหน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานภาครฐัหรอืตามค า สัง่เจา้หน้าทีผู่้ม ี
อ านาจ 

 
7. วิธีการติดต่อ 

ในกรณทีีม่ขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โปรดตดิต่อตามช่องทางดงัต่อไปนี้ : บริษทั ที
คิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน): 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 อเีมล: cs@tqm.co.th 

 

mailto:cs@tqm.co.th

