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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5 

เอกสารแนบ 4 

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 



 

 
6 

เอกสารแนบ 4 

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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เอกสารแนบ 4 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


