เอกสารแนบ 4

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บัญชี 2)
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มมี ติให้
เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน
102,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ในราคาหุน้ ละ 5.10 บาท (ห้าบาท
สิบสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนาง นภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผูข้ ายหุ้น
สามัญของ TQR”) ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกันของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“TQM” หรือ “บริษทั ฯ”) โดยผูข้ ายหุน้
สามัญของ TQR เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (“ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR”)
และส่งผลให้บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ TQR
ธุรกรรมข้างต้นเป็ นการได้มาซีง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรร มการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป”) รายการประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาดเท่ากับร้อย
ละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไป และเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ”) ซึง่ มูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท
หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั ฯ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน
ในการทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ TQR บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ก่อนการทารายการ
ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ TQR ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยเปิ ดเผยสารสนเทศตาม
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว ดังนี้
1) สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2565
(ปรับปรุงรายชื่อผูถ้ อื หุ้นตามการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด และเพิ่มเติ มข้อมูลตามข้อความสีแดง)
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มมี ติให้
เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน
102,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ในราคาหุน้ ละ 5.10 บาท (ห้าบาท
สิบสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น
สามัญของ TQR”) ซึ่งเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR”)
ทัง้ นี้ ภายหลังธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR บริษทั จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TQR คิดเป็ นประมาณร้อยละ 44.43 ของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ TQR เป็ นผลให้บริษทั มีหน้าที่
ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ใน
ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทไ่ี ม่ต่ ากว่าราคาสูงสุดทีบ่ ริษทั ได้หุน้ สามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้
กล่าวคือ เท่ากับราคาทีบ่ ริษทั ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ในครัง้ นี้ท่รี าคาหุน้ ละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ภายในวงเงิน
ประมาณ 651.83 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) โดยบริษทั คาดว่าการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR จะเกิดขึน้ ภายไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ภายหลังจากทีธ่ ุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR เสร็จสิน้ แล้ว
ธุรกรรมการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TQR และการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR ดังกล่าวข้างต้นถือเป็ น
การได้มาซีง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(รวมเรียกว่า “ประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์”) ซึง่ มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์อ่นื ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมาก่อนเข้าทารายการในครัง้ นี้ ทา
ให้รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ทีม่ ขี นาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาดเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TQR เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (และที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเป็ นการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR จากผูข้ ายหุน้ สามัญของ
TQR ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั และเป็ นผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและกรรมการผูม้ ี
อานาจผูกพันของ TQR โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ TQR จะอนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ มีมูลค่าของรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันคิดเป็ น ร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของ
บริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ มูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
(NTA) ของบริษทั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้ บริษัท ขอน าเสนอสารสนเทศรายงานที่เ ปิ ด เผยต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฉ บับ นี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ น าเสนอรายละเอีย ดของ
สารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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1.

วัน เดือน ปี ที่ทารายการ
บริษทั จะเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2565 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และเป็ นไปตามเงื่อนไขบังคับตามทีร่ ะบุในข้อ10 โดยบริษทั คาดว่าการเข้าทารายการ
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565

2.

บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั
ผูซ้ อ้ื หุน้ สามัญ

:

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผูข้ ายหุน้ สามัญ

:

1) นายอัญชลิน พรรณนิภา และ
2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผูข้ ายหุ้นสามัญของ TQR”)

ความสัมพันธ์กบั บริษทั :

3.

ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ทัง้ 2 ราย เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ บริษัท ตามประกาศรายการที่
เกีย่ วโยงกัน เนื่องจากเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของของบริษทั รวมทัง้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั เนื่องจากผูข้ ายหุ้นสามัญของ TQR รวมทัง้ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(EG) ถือหุ้นบริษัท รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 57.98 ของจานวนหุ้นทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั และเป็ นผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและกรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ
TQR โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ TQR จะอนุมตั ติ ่อไป

ลักษณะโดยทัวไป
่ ประเภท และขนาดของรายการ
ลักษณะโดยทัวไป
่
บริษัท จะเข้าท าธุร กรรมการซื้อหุ้น สามัญ ของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็ น จานวนหุ้น สามัญ รวม
102,000,000 หุน้ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 44.35 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ TQR ในราคาเสนอซือ้ หุน้ ละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบ
สตางค์) ซึ่งเป็ นราคาทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั และผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR ซึง่ เทียบเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO) ของ TQR
ประเภทและการคานวณขนาดของการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR และการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR ถือเป็ น
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ เมื่อคานวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.22
ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)
ทัง้ นี้การคานวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์ทอ่ี อกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการ (ร้อยละ)
30.22
10.91
26.42
ไม่มกี ารชาระเป็ นหลักทรัพย์
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ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์อ่นื ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมาก่อนเข้าทารายการในครัง้ นี้ ทาให้
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ทีม่ ขี นาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาดเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่า
กว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การคานวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ถือเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 36.90 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA
ของบริษทั ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย และแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกีย่ วกับรายการ ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ทัง้ นี้ NTA ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นของบริษทั
สินทรัพย์รวม
หัก : สินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน
หัก : หนี้สนิ รวม
หัก : ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)

จานวน (ล้านบาท)
4,436.40
1,266.61
1,425.81
334.22
1,409.77
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4.

รายละเอียดของสิ นทรัพย์
4.1

ข้อมูลทัวไปของ
่
TQR

ชื่อบริษทั
ลักษณะธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงาน
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
คณะกรรมการ

บริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
นายหน้าประกันภัยต่อ
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
0-2150-8560
0-2150-8563
115,000,000 บาท
115,000,000 บาท
1. นายกฤษณะ บุญยะชัย
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายชนะพันธุ์ พิรยิ ะพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
3. นางยุพเรศ พิรยิ ะพันธุ์
กรรมการ
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
กรรมการ
5. นายกฤษณ์ สุจเร
กรรมการ
6. น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์
กรรมการอิสระ

ทีม่ า: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4.2

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่ 10 ลาดับแรก
4.2.1 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของ TQR หลังทารายการก่อนการทาคาเสนอซื้อ

ผูถ้ ือหุ้น
1. นายอัญชลิน พรรณนิภา
2. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
3. นางยุพเรศ พิรยิ ะพันธุ์
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
5. นายกฤษณ์ สุจเร
6. บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
7. นาย นฤทธิ ์ เนาวรัตน์วฒ
ั นา
8. น.ส.วลัยณัฐ ตรีวศิ วเวทย์
9. นาย มนต์ชยั ลีศริ กิ ุล
10. น.ส. สุลลิตา ถานบุรี
ผูถ้ อื หุน้ อื่น
รวม

ก่อนทารายการ
หลังทารายการ
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
จานวนหุ้น
สัดส่วน
จานวนหุ้น สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
59,500,000
25.87
42,500,000
18.48
190,000
0.08 102,190,000
44.43
30,600,000
13.30 30,600,000
13.30
20,400,000
8.87 20,400,000
8.87
17,000,000
7.39 17,000,000
7.39
2,010,100
0.87
2,010,100
0.87
1,985,400
0.86
1,985,400
0.86
1,725,500
0.75
1,725,500
0.75
1,490,000
0.65
1,490,000
0.65
1,211,400
0.53
1,211,400
0.53
51,387,600
22.34 51,387,600
22.34
230,000,000
100.00 230,000,000
100.00

4.2.2 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคาเสนอซือ้ จะทาให้บริษทั ซึง่ เป็ นผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ
100.00 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ TQR
หลังทารายการ
และการทาคาเสนอซื้อ
สัดส่วน
จานวนหุ้น สัดส่วน
(ร้อยละ)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
44.43 230,000,000
100.00
55.56
100.00 230,000,000
100.00

หลังทารายการ
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ อื หุน้ อื่น
รวม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
102,190,000
127,810,000
230,000,000
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4.3

สรุปข้อมูลทางการเงิ นของ TQR

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
หน่ วย: ล้านบาท
ประเภทงบ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้าประกัน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สิน
ทุนทีอ่ อกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

สาหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
งบเฉพาะ
งบเฉพาะ
งบรวม
กิ จการ
กิ จการ
102.56
64.54
148.55
-

-

178.53

10.00
36.51
1.27
1.50
6.80
3.75
2.96
1.36
128.68
43.47
0.61
6.66
4.27
2.60
14.79
72.40
7.50
0.75
49.41
(1.39)
56.27
128.68

30.00
50.80
1.80
1.50
2.79
14.89
3.82
3.45
1.36
212.98
63.12
4.44
11.15
5.62
9.89
17.27
111.49
85.00
4.55
11.82
0.13
101.46
212.98

89.89
88.80
3.18
1.50
4.00
14.46
12.48
4.60
1.36
547.36
31.34
3.37
12.59
7.36
10.10
23.38
88.15
115.00
270.08
11.50
61.18
0.13
1.33
459.21
547.36

ที่มา: งบการเงินของ TQR
หมายเหตุ : TQR เข้าลงทุนในบริษทั อาร์สแควร์ จากัดในสัดส่วนร้อยละ 55 ซึงเป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2564 เพื่อ
ให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและการเรียนรูอ้ อนไลน์ (Online Learning Solutions) และระบบระบุตวั ตนผูใ้ ช้งาน (Face Detection and
Face Recognition)
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งบกาไรขาดทุน
หน่ วย: ล้านบาท
ประเภทงบ
รายได้ค่าบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

สาหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
งบเฉพาะ
งบเฉพาะ
งบรวม
กิ จการ
กิ จการ
129.76
193.98
224.65
2.73
2.06
31.71
132.47
196.04
256.37
33.43
51.64
56.31
3.88
3.59
4.82
38.53
46.82
73.60
0.35
76.19
102.05
134.73
56.30
93.99
121.63
(0.26)
(0.76)
(0.74)
56.04
93.23
120.90
(12.00)
(19.17)
(23.44)
44.04
74.06
97.46

ที่มา: งบการเงินของ TQR

5.

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน การชาระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดในธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR จานวน 102,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 5.10
บาท จะมีมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 520,200,000 บาท โดยบริษัท จะชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทนให้แก่ผขู้ ายหุน้ สามัญ TQR เป็ นเงินสดทัง้
จานวน
การกาหนดราคาในธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ทีร่ าคา 5.10 บาทต่อหุน้ เป็ นการกาหนดราคาจากการเจรจาและ
ตกลงกันระหว่างบริษัท และผู้ซ้อื ขายหุ้นสามัญ TQR ซึ่งเท่ากับราคาที่ TQR เสนอขายต่อประชาชนทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO) โดยมี
เงื่อนไขการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10
กรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ จะทาให้บริษัท ซึ่งเป็ นผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นร้อยละ
100.00 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ TQR โดยบริษทั จะชาระมูลค่าสิง่ ตอบแทนให้แก่ผขู้ ายหุน้ สามัญ TQR เป็ น
เงินสดทัง้ จานวน จะมีมลู ค่าสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดในธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ TQR และการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ส่วนทีเ่ หลือ
ทัง้ หมดของ TQR รวมทัง้ สิน้ 1,172,031,000 บาท

6.

มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR บริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TQR ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการคานวณมูลค่าของสินทรัพย์ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) และ
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของ TQR ย้อนหลัง 30 วันทาการก่อนวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 (ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ. 2565) ดังนี้
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มูลค่าของสิ นทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)
มูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก

ราคาต่อ
หุ้น (บาท
ต่อหุ้น)
2.00
1.85
13.84

สิ นทรัพย์ที่ได้มา
มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ที่ได้มาจากธุรกรรมการ จากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ
ซื้อหุ้นสามัญของ TQR ของ TQR และการทาคาเสนอ
(ล้านบาท)
ซื้อหลักทรัพย์ 1/ (ล้านบาท)
203.65
458.83
189.07
425.99
1,411.68
3,180.57

หมายเหตุ : 1/กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ

7.

แหล่งที่มาของเงิ นทุนและวิ ธีการชาระราคา
บริษทั จะใช้แหล่งเงินทุนสาหรับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR และการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ส่วนทีเ่ หลือ
ทัง้ หมดของ TQR จากเงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงานของบริษทั โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ
804.04 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจานวน 499.47 ล้านบาท(ประกอบด้วยเงินฝากประจาทีม่ อี ายุเกินกว่า 3
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี จานวน 400.00 ล้านบาท) รวมทัง้ สิน้ 1,303.51 ล้านบาท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้ มูลค่าสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR (กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคาเสนอซือ้ ) รวมทัง้ สิน้ 1,172.03 ล้านบาท

8.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย
(1) นาย อัญชลิน พรรณนิภา
นายอัญชลิน พรรณนิ ภา เป็ นบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่ องจากนาย
อัญชลิน พรรณิภา เป็ นผูถ้ อื หุ้นใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.98 ของหุ้น
สามัญที่ออกจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั และดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการและประธานบริษัท (President) ของบริษัท
และเป็ นผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและกรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ TQR โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ TQR จะอนุมตั ติ ่อไป
(2) นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา
นางนภัสนันท์ พรรณนิ ภา เป็ นบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนาง
นภัสนันท์ พรรณิภา เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั โดยถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.98 ของหุ้น
ทัง้ หมดของบริษทั และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ของ บริษทั และเป็ นผูท้ ่คี ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจผูกพันของ TQR โดยที่ประชุมผู้ถือหุน้ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ของ TQR จะอนุมตั ติ ่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (EG) เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR และเป็ นผูม้ สี ่วน
ได้เสียในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR โดยนายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท์ พรรณนิภา และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ถือ
หุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.98 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั

9.

วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการทารายการ
บริษทั มีวตั ถุประสงค์การเข้าลงทุนในธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR เพื่อการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ
(Re-insurance Broker) ซึง่ เป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง (Backward Integration) เป็ นการขยายธุรกิจของบริษทั และเป็ นการกระจายการ
ลงทุน (Diversified Portfolio) ของบริษทั ตามแผนกลยุทธ์ปี 2563 - 2569 ของ TQM เพื่อการพัฒนาเป็ นกลุ่มบริษทั นายหน้า
9
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ประกันภัยอย่างครบวงจร อีกทัง้ ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั คู่ค้าและลูกค้า (Value Chain Creation) จากการนาเสนอการ
ให้บริการแบบครบวงจร (Total Solution) ให้กบั บริษทั ประกันภัย โดยการบริหารและลดความเสีย่ งของบริษทั ประกันภัยจากการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทาการวิเคราะห์ความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเสนอบริการประกันภัยต่อ (Re-insurance) เพื่อให้บริษทั
ประกันภัยในประเทศสามารถบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปตามกรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง (Risk-Based Capital
: RBC) ของสานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“ค.ป.ภ.”) อีกทัง้ ยังสามารถตอบสนองความ
ต้องการและลดความเสีย่ งของประชาชน อันเนื่องจากภาวะสังคม โรคระบาด และภัยพิบตั สิ งิ่ แวดล้อมทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การเข้าลงทุนใน TQR สามารถเพิม่ ศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กบั บริษทั ในอนาคต จาก Business Synergy
ภายหลังการลงทุน จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กบั TQR เพื่อนาเสนอต่อบริษทั ประกันภัย บนพืน้ ฐานของความเข้าใจใน
พฤติกรรมของลูกค้ารายย่อย ซึง่ เป็ นผูเ้ อาประกันของบริษทั และเป็ นกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทาให้ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้แก่บริษทั ประกันและลูกค้าของบริษทั ได้มากขึน้
นอกจากนี้การเข้าลงทุนใน TQR ยังก่อให้เกิดประโยชน์อกี หลากหลายด้าน เช่น ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าใน
การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและอานาจการต่อรองกับบริษทั
ประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ และป้ องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต หากบริษั ท และ TQR มีการ
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอต่อบริษทั ประกันภัย
10.

เงื่อนไขสาคัญในการทารายการ
บริษทั ได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญของ TQR โดยเงื่อนไขบังคับก่อนการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR มี
สาระสาคัญโดยสรุปได้ดงั นี้
1. ไม่มเี หตุการณ์ท่อี าจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึน้ ต่อธุรกิจ ทรัพย์สนิ รายได้ กาไรหรือขาดทุน
หนี้สนิ การจัดการ สถานะทางกฎหมาย เงื่อนไข (ทางการเงิน หรือทางการดาเนินงาน หรือกรณีอ่นื ) ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ผล
การดาเนินงาน หรือโอกาสในการดาเนินธุรกิจของ TQR
2. ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
3. ผู้ขายตกลงดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ซ้อื กาหนดได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการผู้มอี านาจ
ผูกพันบริษทั ใน TQR จานวน 2 ท่าน โดยบุคคลผูท้ จ่ี ะได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมาย
รวมทัง้ ตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และได้รบั การแต่งตัง้ จากผูซ้ อ้ื

11.

ความคิ ดเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม2565 มีมติอนุ มตั ใิ ห้เข้าทารายการธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ TQR เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวเป็ นการกระจายการลงทุ นของบริษัท ไปสู่ธุรกิจการ
ประกันต่อซึง่ เป็ นธุรกิจเกีย่ วเนื่องกันกับบริษทั ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั จากการนาเสนอการให้บริการประกันภัย
แบบครบวงจร นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ท่คี าดว่าสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมเนื่องจาก
Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนัน้ การเข้าทารายการดังกล่าวจึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ และมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั รวมทัง้ การเข้าทารายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทอนุ ม ัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนการทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยข้อ 10
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ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ TQR ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการในวาระดังกล่าว
12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริ ษัท ที่ แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ
บริษทั
-ไม่ม-ี

13.

ข้อมูลสาคัญอื่น
13.1

การทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2565 ของบริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR บริษทั จะเข้าลงทุนใน
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ในทันที และเนื่องจากภายหลังเสร็จสิน้ ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR บริษทั จะมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใน TQR คิดเป็ นประมาณร้อยละ 44.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 25
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ TQR เป็ นผลให้บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมดของ TQR ประมาณร้อย
ละ 55.57 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ในราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทไ่ี ม่ต่ากว่าราคาสูงสุดทีบ่ ริษทั ได้หนุ้
สามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ กล่าวคือ เท่ากับราคาที่บริษทั ทาธุรกรรมการซือ้ หุ้น
สามัญของ TQR ในครัง้ นี้ทร่ี าคา 5.10 บาทต่อหุน้ ภายในวงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท ตามประกาศ ทจ.12/2554 โดยบริษทั
คาดว่าจะเริม่ ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR ได้ภายไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ภายหลังจากทีธ่ ุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ TQR เสร็จสิน้ แล้ว
13.2

การเปลีย่ นแปลงการบริหารจัดการของ TQR

บริษทั จะให้การสนับสนุนและบริหารจัดการผ่านการกาหนดนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ของ TQR โดย บริษทั จะ
ไม่มนี โยบายการเปลีย่ นแปลงการบริหารจัดการภายในทีม่ นี ยั สาคัญของ TQR เว้นแต่มเี หตุจาเป็ นและสมควรในภายหลัง
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2) ข้อมูลของบริษทั และการดาเนิ นธุรกิ จโดยสรุป
1.1 การดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจ
หลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวติ รวมทัง้ ถือหุ้นในธุรกิจทีส่ นับสนุ นการให้บริการนายหน้าประกันภัยอีก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟต์แ วร์ ธุร กิจ ลงทุ น ในต่ า งประเทศ ธุ รกิจ ที่ใ ห้บริการคาแนะนาเกี่ย วกับ ประกัน ภัย ธุ รกิจด้า นการให้บ ริการสิน เชื่อ ส่ว นบุค คล
(Personal Loan) และธุรกิจบริการทางด้านสินไหมทดแทนและเป็ นทีป่ รึกษาทางด้านสุขภาพรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ” ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษทั มีบริษทั ย่อยจานวน 10 บริษทั และบริษทั ร่วม 1 บริษทั โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้

รายละเอียดเพิม่ เติมของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ปรากฎตามเว็บไซต์บริษทั www.tqmcorp.co.th และรายงาน
ประจาปี (56-1 One Report) ประจาปี 2564
1.2 คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
ชื่อ
1. นาย อัญชลิน พรรณนิภา
2. นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา
3. นาย อาพน อ้นเอีย่ ม
4. น.ส. รัตนา พรรณนิภา
5. น.ส. สมพร อาไพสุทธิพงษ์
6. นาย มารุต สิมะเสถียร
7. นาย ชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์
8. น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์
9. น.ส. สุวภา เจริญยิง่
10. นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / ประธานบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

12

เอกสารแนบ 4

2.3 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
นางสาวรัตนา พรรณนิภา
นายอาพน อ้นเอีย่ ม
นายปฏิญญาสัก ตันติชุติ
นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ

ตาแหน่ง
ประธานบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
ประธานบริหารความเสีย่ ง (CRO)
ประธานบริหารปฏิบตั กิ าร (COO)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

2.4 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ฯ
อ้างอิงรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2565
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
หมายเหตุ :

ชื่อ
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด 1/
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน)
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
STATE STREET EUROPE LIMITED
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

จานวนหุ้น
สัดส่วนร้อยละ
306,892,800
51.15
22,390,000
3.73
19,500,000
3.25
19,059,300
3.18
18,596,400
3.10
17,954,813
2.99
17,712,255
2.95
14,910,900
2.49
10,034,200
1.67
7,422,200
1.24

1/

บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน
135,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,350,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
1 นายอัญชลิน พรรณนิภา
2 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
3 นายศรศักดิ ์ ถานบุร ี
4 นางสาวสุลลิตา ถานบุร ี
5 นางสาวรัตนา พรรณนิภา
รวมทัง้ หมด

จานวนหุ้น (หุ้น)
899,850
449,850
100
100
100
1,350,000

ร้อยละ
66.6556
33.3222
0.0074
0.0074
0.0074
100.0000

ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ลาดับที่ 1, 2 และ 5 ตามตารางข้างต้น เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ TQR โดยนายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท์ พรรณนิภา และผู้ท่เี กี่ยวข้อง ถือหุ้ นทัง้ ทางตรงและทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 57.98 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั กิ ารเข้าทารายการใน
ครัง้ นี้

13

เอกสารแนบ 4

2.5

รายการระหว่างกันในปี 2563 -2564 (รวมทัง้ ผลประโยชน์ หรือรายการที่ เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้อมตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตามบัญชี 2 ข้อ 8 ของประกาศรายการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไป)


การเช่าอาคารสานักงาน

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท อีเทอนอล
่
โกรท คอร์ปอเรชัน
จากัด
(“อีเทอนอล โกรท”)

บริษัท อีเทอนอล
่
โกรท คอร์ปอเรชัน
จากัด
(“อีเทอนอล โกรท”)

บริษัท อีเทอนอล
่
โกรท คอร์ปอเรชัน
จากัด
(“อีเทอนอล โกรท”)

บริษัท ดาราเดลี่ จากัด
(“ดาราเดลี”่ )

TQM Broker เช่าอาคาร
สาน ักงานใหญ่และ
สาน ักงานสาขา จากอีเท
อนอล โกรท
(1) ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค ้างจ่าย
- ส่วนลดค่าเช่าค ้างรับ
(2) เงินประกันการเช่าอาคาร
- เงินประกันความเสียหายจาก
การเช่าอาคาร
(3) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภคค ้างจ่าย
TQM Life เช่าอาคาร
สาน ักงานใหญ่จากอีเทอ
นอล โกรท
(1) ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค ้างจ่าย
- ส่วนลดค่าเช่าค ้างรับ
(2) เงินประกันการเช่าอาคาร
- เงินประกันความเสียหายจาก
การเช่าอาคาร
(3) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภคค ้างจ่าย
Casmatt เช่าอาคาร
สาน ักงานใหญ่จาก
อีเทอนอล โกรท
(1) ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค ้างจ่าย
- ส่วนลดค่าเช่าค ้างรับ
(2) เงินประกันการเช่าอาคาร
- เงินประกันความเสียหายจาก
การเช่าอาคาร
(3) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภคค ้างจ่าย
TJN เช่าอาคารสาน ักงาน
ใหญ่จากดาราเดลี่
(1) ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการ
- ค่าเช่าและค่าบริการค ้างจ่าย
(2) เงินประกันการเช่าอาคาร

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

17.90

การเช่าอาคารเพือ
่ ใช ้เป็ น
สานั กงานใหญ่และ
สานั กงานสาขา ในอัตราค่า
เช่าทีส
่ ามารถเทียบเคียงได ้
กับราคาประเมินโดยผู ้
71.68 ประเมินอิสระ เป็ นรายการ
- สนับสนุนธุรกิจปกติ ทีม
่ ี
- ความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
17.37

16.32
1.29

18.25
1.17

63.41
5.63

0.58

การเช่าอาคารเพือ
่ ใช ้เป็ น
สานั กงานของบริษัท ใน
อัตราค่าเช่าทีส
่ ามารถ
เทียบเคียงได ้กับราคา
2.31 ประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ
- เป็ นรายการสนั บสนุนธุรกิจ
- ปกติ ทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
0.56

0.53
0.04

0.60
0.04

1.84
0.18

0.58

การเช่าอาคารเพือ
่ ใช ้เป็ น
สานั กงานของบริษัท ใน
อัตราค่าเช่าทีส
่ ามารถ
เทียบเคียงได ้กับราคา
2.34 ประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ
- เป็ นรายการสนั บสนุนธุรกิจ
- ปกติ ทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
0.57

0.49
0.04

0.55
0.04

1.87
0.18

0.3
0.03

การเช่าอาคารเพือ
่ ใช ้เป็ น
สานั กงานของบริษัท ใน
อัตราค่าเช่าทีส
่ ามารถ
0.1 เทียบเคียงได ้กับราคา
0.03 ประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ
เป็ นรายการสนั บสนุนธุรกิจ
14

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

(หน่วย: ล ้านบาท)

- เงินประกันความเสียหายจาก
การเช่าอาคาร
(3) ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภค
- ค่าสาธารณู ปโภคค ้างจ่าย



ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

0.12
0.01

- ปกติ ทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
0.04
0.01

การจ่ายค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท ดาราเดลี่ จากัด
(“ดาราเดลี”่ )

1) บริษ ัทฯ และ TQM
Broker จ่ายค่าโฆษณา
ให้แก่ดาราเดลี่
บริษัทฯ
- ค่าโฆษณา
- ค่าโฆษณาค ้างจ่าย
TQM Broker
- ค่าโฆษณา
- ค่าโฆษณาค ้างจ่าย

2) TQM Broker จ่ายค่า
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภายในประเทศให้แก่ ดารา
เดลี่
TQM Broker
- ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภายในประเทศ
- ค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภายในประเทศค ้างจ่าย

บริษัท ดาราเดลีท
่ วั ร์
จากัด
(“ดาราเดลีท
่ ัวร์”)

บริษ ัทฯ และ TQM Broker
จ่ายค่าจ ัดกิจกรรมส่งเสริม
้ า่ ยใน
การขายและค่าใชจ
การเดินทางในประเทศ/
ต่างประเทศ ให้แก่ดาราเดลี่
ท ัวร์
บริษัทฯ
- ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางใน
ประเทศ/ต่างประเทศ
- ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางใน
ประเทศ/ต่างประเทศค ้างจ่าย
TQM Broker
- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายและค่าใช ้จ่ายในการ
เดินทางในประเทศ/
ต่างประเทศ
- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และค่าใช ้จ่ายในการเดินทางใน
ประเทศ/ต่างประเทศค ้างจ่าย

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

-

-

0.30
-

11.68
-

0.51
-

0.28

้ สือ
่ โฆษณา
การซือ
ประชาสัมพันธ์และการผลิต
่ เป็ นรายการส่งเสริมการ
สือ
ขายทีม
่ รี าคาใกล ้เคียงกับ
ราคาตลาดหรือมีอต
ั รากาไร
ส่วนต่างทีส
่ ามารถ
เทียบเคียงได ้กับอัตราตลาด
ทัว่ ไป และมีเงือ
่ นไขการค ้า
ทัว่ ไป เป็ นรายการสนั บสนุน
ธุรกิจปกติทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ
่
บริษัทฯ มีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายเป็ นรายการทีย
่ ังคงมี
ต่อเนือ
่ งในอนาคต ซึง่ การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เป็ นรายการสนั บสนุนธุรกิจ
3.93 ปกติทม
ี่ ค
ี วามจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
- และเงือ
่ นไขทีส
่ ามารถ
เทียบเคียงได ้กับราคาตลาด
หรือมีอต
ั รากาไรส่วนต่างที่
สามารถเทียบเคียงได ้กับ
อัตราตลาดทัว่ ไป
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติทม
ี่ ค
ี วามจาเป็ น
และสมเหตุสมผล โดยมี
ราคาและเงือ
่ นไขทีส
่ ามารถ
เทียบเคียงได ้กับราคาตลาด
หรือมีอต
ั รากาไรส่วนต่างที่
0.23 สามารถเทียบเคียงได ้กับ
อัตราตลาดทัว่ ไป
0.23

-

2.86

-

0.44

15



รายการตรวจสอบอุบตั ิ เหตุรถยนต์

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท บริลเลีย
่ นท์ เซอร์
เวย์ จากัด
(“บริลเลีย
่ นท์ เซอร์
เวย์”)



TQM Broker จ่ายค่า
ตรวจสอบอุบ ัติเหตุให้แก่
บริลเลีย
่ นท์ เซอร์เวย์
- ค่าตรวจสอบอุบต
ั เิ หตุ
- ค่าตรวจสอบอุบต
ั เิ หตุค ้างจ่าย

0.09
0.01

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท ทีควิ ดี จากัด
(“ทีควิ ดี”)

(หน่วย: ล ้านบาท)

การตรวจสอบอุบัตเิ หตุให ้กับ
ลูกค ้าเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติทม
ี่ ค
ี วามจาเป็ น
0.21 และสมเหตุสมผล โดยมี
0.01 ราคาและเงือ
่ นไขทีส
่ ามารถ
เทียบเคียงได ้กับราคาตลาด

TQM Broker จ่ายค่าบริการ
ดูแล TQM MOBILE
APPLICATION และ
ออกแบบพ ัฒนาระบบข้อมูล
ให้แก่ ทีควิ ดี
- ค่าบริการ
- ค่าบริการจ่ายล่วงหน ้า

6.84
-

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

การให ้บริการดูแลTQM
MOBILE APPLICATION
และออกแบบพัฒนาระบบ
ข ้อมูลเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติทไี่ ม่ทาให ้กลุม
่
6.87 บริษัทฯเสียผลประโยชน์
- โดยมีราคาและเงือ
่ นไข
เป็ นไปตามทีร่ ะบุในสัญญา

การให้บริการดูแลและรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิ วเตอร์

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท บริลเลีย
่ นท์ เซอร์
เวย์ จากัด
(“บริลเลีย
่ นท์ เซอร์
เวย์”)



ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การจ่ายค่าบริการดูแล TQM MOBILE APPLICATION

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง



้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

Casmatt ให้บริการดูแลและ
ร ักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ก ับบริล
เลีย
่ นท์ เซอร์เวย์
- รายได ้ค่าบริการ
- รายได ้ค่าบริการค ้างรับ

0.14
-

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

การให ้บริการดูแลและรักษา
อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
เป็ นรายการสนั บสนุนธุรกิจ
ปกติทไี่ ม่ทาให ้กลุม
่ บริษัทฯ
0.14 เสียผลประโยชน์ โดยมีราคา
- และเงือ
่ นไขเป็ นไปตามที่
ระบุในสัญญา

ค่าฝึ กอบรมบุคลากรของบริษทั ฯ

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

TQM Broker จ่ายค่า
ฝึ กอบรมแก่มหาวิทยาล ัยศรี
ปทุม
- ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรม
- ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมค ้าง
จ่าย
- CSRและบริจาค

0.23
0.12

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

ค่าฝึ กอบรมบุคลากรเป็ น
รายการทีม
่ ค
ี วาม
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
0.06 และเงือ
่ นไขการค ้าทั่วไป
16



ค่าบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท วันลอว์ ออฟฟิ ศ
จากัด
(“วันลอว์”)



บริษ ัทฯ และ TQM Broker
จ่ายค่าบริการและค่าที่
ปรึกษาทางกฎหมายให้ก ับ
ว ันลอว์
บริษัทฯ
- ค่าใช ้จ่ายค่าบริการอืน่
TQM Broker
- ค่าใช ้จ่ายทีป่ รึกษากฎหมาย
- ค่าใช ้จ่ายค่าบริการอืน่
- ค่าบริการอืน่ ค ้างจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

0.13

-

0.96
0.06
0.09

-

การให ้บริการทางด ้าน
กฏหมายเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติทไี่ ม่ทา
ให ้กลุม
่ บริษัทฯเสีย
ผลประโยชน์ โดยมีราคา
และเงือ
่ นไขเป็ นไปตามที่
ระบุในสัญญา และทีม
่ ค
ี วาม
จาเป็ นและสมเหตุสมผล
โดยมีราคาและเงือ
่ นไขที่
สามารถเทียบเคียงได ้กับ
ราคาตลาด

รายการซื้อสิ นค้า

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท บิวตี้ ทเว ้นตีโ้ ฟร์
จากัด
(“บิวตี้ ทเว ้นตีโ้ ฟร์”)



้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

้ สินค้าจาก
TQM Broker ซือ
บิวตี้ ทเว้นตีโ้ ฟร์
- ค่าของขวัญและของรางวัล
- เจ ้าหนีอ้ นื่

-

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

้ สินค ้าดังกล่าว
รายการซือ
เป็ นรายการค ้าทีม
่ ค
ี วาม
0.29 สมเหตุสมผล โดยมีราคา
- และเงือ
่ นไขการค ้าทั่วไป

รายการซื้อทรัพย์สิน

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

บริษัท ทีควิ ดี จากัด (“ที TQM Life จ่ายค่าออกแบบ
คิวดี”)
จ ัดทาเว็บไซด์และระบบ
จ ัดการนายหน้าประก ันชีวต
ิ
ให้แก่ ทีควิ ดี
- ค่าออกแบบและจัดทาเว็บ
ไซด์(เฟสที่ 1 เสร็จ
เรียบร ้อย)อยูร่ ะหว่างทาใน
เฟสที่ 2
- เจ ้าหนีอ้ นื่
TQM Broker จ่ายค่า
ออกแบบและจ ัดทา
่ ั สาหร ับ
แอปพลิเคชน
ให้บริการและเสนอขาย
สินค้าประก ันภ ัยให้แก่ ทีควิ
ดี
- ค่าออกแบบและจัดทา
่ ระหว่างทา
แอปพลิเคชัน
- เจ ้าหนีอ้ นื่

-

-

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

รายการค่าออกแบบจัดทา
เว็บไซด์ดงั กล่าวเป็ น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทีไ่ ม่ทาให ้กลุม
่ บริษัทฯเสีย
6.0 ผลประโยชน์ โดยมีราคา
และเงือ
่ นไขเป็ นไปตามที่
ระบุในสัญญา
รายการค่าออกแบบจัดทา
่ ดังกล่าวเป็ น
- แอปพลิเคชัน
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทีไ่ ม่ทาให ้กลุม
่ บริษัทฯเสีย
ผลประโยชน์ โดยมีราคา
และเงือ
่ นไขเป็ นไปตามที่
ระบุในสัญญา

0.50

1.25

-

-
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บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย: ล ้านบาท)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม



ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(หน่วย: ล ้านบาท)

้ สินค ้าดังกล่าว
รายการซือ
เป็ นรายการค ้าทีม
่ ค
ี วาม
สมเหตุสมผล โดยมีราคา
- และเงือ
่ นไขการค ้าทั่วไป

0.01

รายการขายทรัพย์สิน

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

บริษัท อีเทอนอล
่
โกรท คอร์ปอเรชัน
จากัด
(“อีเทอนอล โกรท”)



้ เครือ
TQM Broker ซือ
่ งอบ
โอโซนจากมหาวิทยาล ัยศรี
ปทุม
- เครือ่ งอบโอโซน

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563

ลักษณะรายการ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564
(หน่วย: ล ้าน
บาท)

ิ
TQM Broker ขายทร ัพย์สน
(รถยนต์)ให้อเี ทอนอลโกรท
- ค่ารถยนต์
- ลูกหนีอ้ นื่

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563
(หน่วย: ล ้าน
บาท)

-

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ิ
รายการขายทรัพย์สน
ดังกล่าวเป็ นรายการค ้าทีม
่ ี
0.93 ความสมเหตุสมผล โดยมี
- ราคาและเงือ
่ นไขการค ้า
ทัว่ ไป

เงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้ง

ลักษณะรายการ

บริษัท ทีควิ ดี จากัด (“ที TQM Broker ให้เงินกูย
้ ม
ื
คิวดี”)
แก่ทค
ี วิ ดี
- เงินให ้กู ้ยืม
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค ้างรับ

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2564
(หน่วย: ล ้าน
บาท)

3.20
0.17
-

้ สุด
รอบปี สิน
31 ธันวาคม
2563
(หน่วย: ล ้าน
บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เงินให ้กู ้ยืมดังกล่าวคิดอัตรา
ดอกเบีย
้ ร ้อยละ 2.50 ต่อปี
9.60 เป็ นอัตราทีส
่ มเหตุสมผล
0.33 โดยเป็ นอัตราทีส
่ งู กว่าอัตรา
- ดอกเบีย
้ เงินฝากประจาที่
บริษัทพึงได ้รับ
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2.6

สรุ ปงบการเงินของบริษัทฯ

สรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา พร้อมทัง้ คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปั จจัยความเสีย่ งที่อาจมีผลกับกระทบต่อกาไรของบริษัท มีดงั นี ้
2.6.1 ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้สนิ เชื่อส่วนบุคคล
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
รายได้คา่ บริการค้างรับและลูกหนีอ้ ื่น
ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- สุทธิจากส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีค้ า่ เบีย้ ประกันภัยและเจ้าหนีอ้ ื่น
ค่าเบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้า

2562
ล้านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ล้านบาท ร้ อยละ

2564
ล้านบาท ร้ อยละ

959.4
924.5
672.5

22.5
21.7
15.8

1,110.4
425.0

30.8
11.8

804.0
118.3
514.0

18.1
2.7
11.6

6.4
874.2
51.9
3,488.9

0.2
20.5
1.2
81.9

6.4
538.6
49.6
2,130.0

0.2
14.9
1.4
59.1

3.2
449.5
49.5
1,988.6

0.1
11.3
1.1
44.8

2.9
607.5

0.1
14.3

2.1
736.2

0.1
20.4

4.3
1,095.8

0.1
24.7

9.6
79.6
14.8
22.2
31.5
768.1
4,257.0

0.2
1.9
0.4
0.5
0.7
18.1
100.0

3.1
93.7
582.0
22.4
32.6
5
1,477.1
3,607.1

0.1
2.6
16.1
0.6
0.9
0.1
49.9
100.0

79.1
483.7
755.7
27.2
1.9
2,447.8
4,436.4

1.8
10.9
17.0
0.6
0.0
55.2
100.0

1,303.0
443.1

30.6
10.4

306.0
86.5

8.5
2.4

422.6
81.2

9.5
1.8
19

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ นิ ระยะสัน้
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า–สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ล้านบาท ร้ อยละ

2562
ล้านบาท ร้ อยละ

2564
ล้านบาท ร้ อยละ

-

-

98.4

2.7

99.1

2.2

30.5
10.6
28.1
1,815.6

0.7
0.3
0.7
42.7

78.1
10.8
30.8
610.6

2.2
0.3
0.9
16.9

83.2
14.6
28.2
729.0

1.9
0.3
0.6
16.4

-

-

494.3
-

13.7
-

400.7
181.0

9.0
4.1

91.0
0.1
91.1
1,906.7

2.1
0.0
2.1
44.8

102.5
596.8
1,207.4

2.8
16.5
33.5

115.1
696.8
1,425.8

2.6
15.7
32.1

300.0
300.0
1,606.8
67.9

7.1
7.1
37.7
1.6

300.0
300.0
1,606.8
67.9

8.3
8.3
44.5
1.9

300.0
300.0
1,606.8
67.9

6.8
6.8
36.2
1.5

30.0
351.8
(6.2)
2,350.3
0.0

0.7
8.3
(0.2)
55.2
0.0

30.0
423.2
(28.3)
2,399.6
0.0

0.8
11.7
(0.8)
66.5
0.0

30.0
529.2
142.5
2,676.4
334.2

0.7
11.9
3.2
60.3
7.5

2,350.3
4,257.0

55.2
100.0

2,399.6
3607.1

66.5
100.0

3,010.6
4,436.4

67.9
100.0
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2.6.2 ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้คา่ บริการ
รายได้คา่ นายหน้า
รายได้คา่ บริการอื่น
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการซือ้ ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานปรับปรุงมูลค่าทีต่ ราไว้*
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ปรับปรุง)* (บาทต่อ
หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนัก (ปรับปรุง)* (ล้าน
หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
2,711.5
1,642.2
1,069.3

98.9
59.9
39.0

3,082.5
1,848.9
1,233.6

99.4
59.6
39.8

3,273.6
2,036.5
1,237.1

96.3
59.9
36.4

4.5
23.9
2,739.9

0.2
0.9
100.0

7.0
11.0
3,100.5

0.2
0.4
100.0

10.2
63.0
52.5
3,399.3

0.3
1.9
1.5
100.0
(45.4)
(22.9)
(68.4)
31.6
0.8
(0.1)
(0)
32.3
(6.1)
26.3

(1,457.7)
(701.9)
(2,159.6)
580.3
43.9
(0.6)
623.6
(116.4)
507.2

(53.2) (1,517.4)
(25.6) (747.4)
(78.8) (2,264.8)
21.2
835.7
1.6
35.6
(2.1)
(0)
22.4
869.2
(4.2) (167.2)
18.5
702.0

(48.9) (1,544.6)
(24.1) (780.1)
(73.0) (2,324.7)
27.0 1,074.6
1.1
26.9
(0.1)
(1.7)
(1.6)
28.0 1,098.2
(5.4) (206.4)
22.6
891.8

1.69

1.17

1.48

300

600

600

หมายเหตุ: * ปรับปรุงใหม่มลู ค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้ ของบริษัทฯ จาก 1.0 บาท เป็ น 0.5 บาท โดยเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้ ของบริษัทฯ จาก 1.0 บาท เป็ น 0.5 บาท
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2.6.3 คาอธิ บายการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2562 – 2564


รายได้

ตารางแสดงโครงสร้า งรายได้ข องกลุ่ ม บริษั ท ฯ ตามงบการเงิน รวม ตามประเภทธุ ร กิจ ส าหรับ ปี สิ้น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิจ

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
TQM Broker, 2,634.2
94.6 2,998.7
95.6 3,142.9
91.7
TJN,
True Extra 1,570.9
56.6 1,920.2
56.0
56.4 1,774.7
1,063.3
39.0 1,222.7
35.7
38.2 1,224.0
77.3
2.8
83.8
2.7
130.6
3.8
TQM Life,
ดาเนิน
การโดย

1) รายได้จากการเป็ น
นายหน้าประกันวินาศภัย
 รายได้ค่านายหน้า
/1
 รายได้ค่าบริการอื่น
2) รายได้จากการเป็ น
นายหน้าประกันชีวติ
 รายได้ค่านายหน้า
True Life
71.4
74.2
2.4
116.3
3.4
2.6
 รายได้ค่าบริการอื่น
5.9
9.6
0.3
14.3
0.4
0.2
2,711.5
97.4 3,082.5
98.3 3,273.5
95.5
รวมรายได้ค่าบริการ
/2
72.3
53.6
1.7
153.4
4.5
2.6
รายได้อ่นื
รวม
2,783.8
100.0 3,136.1
100.0 3,427.0
100.0
1/
หมายเหตุ : รายได้ค่าบริการอื่นดาเนินการโดย TQM Broker, TJN และ Casmatt
2/
รายได้อ่นื ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ รายได้เงินปั นผล รายได้จากการให้บริการและให้คาปรึกษา เงินชดเชย
ค่าเสียหาย เป็ นต้น
รายได้ของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย รายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย รายได้จากการเป็ นนายหน้าประกัน
ชีวติ รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และรายได้อ่นื ๆ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ รายได้เงินปั นผล รายได้จาก
การให้บริการและให้คาปรึกษา เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็ นต้น โดยรายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย และรายได้จาก
การเป็ นนายหน้าประกันชีวติ ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้า (Commission) และรายได้ค่าบริการอื่น ซึง่ เป็ นรายได้ทบ่ี ริษทั
ได้รบั จากบริษทั ประกันภัยทีเ่ ป็ นคู่คา้ ของกลุ่มบริษทั ทัง้ นี้ รายได้ค่าบริการอื่นมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นจานวน และเป็ นอัตราส่วนที่กาหนด
จากเบีย้ ประกันทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ สามารถขายต่อลูกค้าได้ เช่น ค่าบริการ การดาเนินการจัดพิมพ์กรมธรรม์ และจัดส่งกรมธรรม์
ค่าดาเนินการติดต่อประสานงานให้กบั ลูกค้าที่ประสบภัย หรือค่าบริการจัดเก็บข้อมูล เป็ นต้น ทัง้ นี้ รายได้ค่าบริการอื่นเป็ น
บริการเสริมทีม่ ลี กั ษณะงานทีน่ อกเหนือจากส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการชีช้ ่องหรือชักชวนให้เข้าทาสัญญาประกันภัยทีบ่ ริษทั ได้
ให้บริการกับลูกค้าและคู่ค้าที่เป็ นบริษทั ประกันภัยจริง ซึ่งขึน้ อยู่กบั ขอบเขตการให้บริการ ความสัมพันธ์อนั ดี และการเจรจา
ต่อรอง ซึง่ รายได้ค่าบริการดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานราชการ โดยรายได้ค่าบริการอื่นทีเ่ ป็ นจานวนจะมี
ความไม่แน่นอนขึน้ อยู่กบั การเจรจาต่อรองกับบริษทั ประกันภัย
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้รวมเท่ากับ 2,783.8 ล้านบาท 3,136.1
ล้านบาท และ 3,427.0 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นรายได้เพิม่ ขึน้ 352.3 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 12.7 ในปี
2563 และคิดเป็ นรายได้เพิม่ ขึน้ 291.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 9.3 ในปี 2564 โดยรายได้กว่าร้อยละ 91.7
ของกลุ่มบริษทั เป็ นรายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
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ธุรกิ จนายหน้ าประกันวิ นาศภัย
กลุ่มบริษทั ดาเนินการขายประกันวินาศภัย โดยรายได้หลักจากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยมาจากค่านายหน้า ซึง่
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.0 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ค่าบริการอื่น มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 35.7 ของรายได้รวม
โดย TQM Broker TJN และ True Extra จะได้รบั ค่านายหน้าประกันวินาศภัย จากการเป็ นนายหน้าจากบริษทั ประกันวินาศภัย
ในอัตราทีต่ กลงร่วมกันระหว่าง TQM Broker TJN และ True Extra กับ บริษทั ประกันวินาศภัย โดยสาหรับกลุ่มประกันรถยนต์
(Motor) มีอตั ราไม่เกินร้อยละ 12.0 ของเบีย้ ประกันภัย สาหรับกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. และอัตราไม่เกินร้อยละ
18.0 ของเบี้ยประกันภัยสาหรับกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยอัตราดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราสูงสุดตามประกาศ
สานักงาน คปภ. โดยสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกัน
วินาศภัยเท่ากับ 2,634.2 ล้านบาท 2,998.7 ล้านบาท และ 3,142.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94.6 ร้อยละ 95.6 และร้อย
ละ 91.7 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั ตามลาดับ โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ ของทัง้ รายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่น ซึง่ มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตของมูลค่าเบีย้ สุทธิจากการขายประกันวินาศภัยให้ลูกค้ า โดยสาเหตุหลักมา
จากจานวนกรมธรรม์ทข่ี ายได้เพิม่ ขึน้
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเพิม่ ขึ้นจาก 2,998.7 ล้านบาทในปี 2563 เป็ น
3,142.9 ล้านบาทในปี 2564 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 4.8 โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ ของทัง้ รายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการ
อื่น โดยหากพิจารณารายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยตามรูปแบบของประกันจะพบว่า รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มา
จากค่านายหน้า และค่าบริการอื่นจากการขายกรมธรรม์กลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) ภาคสมัครใจเป็ นหลัก
ธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิต
กลุ่มบริษทั ดาเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ ผ่าน TQM Life ทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ
ซึง่ สามารถดาเนินการขายประกันชีวติ ประเภทต่าง ๆ ได้ทงั ้ นี้ TQM Life จาหน่ ายประกันชีวติ ทัง้ สิน้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1)
ประกันชีวติ ประเภทรายบุคคล และ (2) ประกันชีวติ ประเภทกลุ่ม โดย TQM Life จะได้รบั อัตราค่านายหน้าในอัตราทีต่ กลง
ร่วมกันระหว่าง TQM Life และบริษทั ประกันชีวติ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของเบีย้ ประกันชีวติ ในปี แรกซึง่ เป็ นอัตราทีส่ งู สุด
ทัง้ นี้ อัตราค่านายหน้าประกันชีวติ จะลดลงตามจานวนปี ทเ่ี พิม่ ขึน้ โดยอัตราค่านายหน้าประกันชีวติ ดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศ
คปภ.สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ เท่ากับ 77.3
ล้านบาท 83.3 ล้านบาท และ 130.6 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 3.8 ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษทั ตามลาดับ
สาหรับปี 2564 รายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันชีวติ เพิม่ ขึน้ จาก 83.8 ล้านบาท ในปี 2563 เป็ น 130.6 ล้านบาท
ในปี 2564 คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 55.9 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของทัง้ รายได้ค่านายหน้ าและค่าบริการอื่นโดยรายได้ค่า
นายหน้าเพิม่ ขึน้ จาก 74.2 ล้านบาท ในปี 2563 เป็ น 116.3 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 56.7 และรายได้
ค่าบริการอื่นเพิม่ ขึน้ จาก 9.6 ล้านบาท ในปี 2563 เป็ น 14.3 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.0 เนื่องจาก
การขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ประเภทรายบุคคล และกรมธรรม์ประกันชีวติ ประเภทกลุ่ม ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นหลัก ในปี 2564 บริษทั
ฯได้ควบรวมธุรกิจกับ True Life และ True Extra ซึง่ เป็ นนายหน้าประกันชีวติ กลุ่มรายใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย ซึง่ ลูกค้าส่วน
ใหญ่จะเป็ นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน บริษทั เอกชน ฐานลูกค้ารายย่อยรวมกว่า 500,000 ราย ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักในการ
เติบโตของรายได้ประกันชีวติ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
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รายได้อื่น

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้อ่นื ซึง่ โดยหลักประกอบด้วย รายได้เงิน
ปั นผล รายได้จากการให้บริการและให้คาปรึก ษา เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็ นต้น เท่ากับ 72.3 ล้านบาท 53.6 ล้านบาทและ
153.4 ล้านบาท ตามลาดับ และในปี 2564 รายได้อ่นื ของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ กิจการบริษทั True Life และ True
Extra ซึง่ เป็ นกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ กิจการ


ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุ นและค่า ใช้จ่ายการให้บริก ารของกลุ่ม บริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับ พนัก งาน ค่า นายหน้ าและค่ า
แรงจูงใจ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เท่ากับ 1,457.7 ล้านบาท 1,517.4 ล้านบาทและ 1,544.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.8 ร้อยละ 49.2 และร้อยละ 47.2 ของ
รายได้จากการให้บริการ
ต้น ทุน และค่า ใช้จ่ ายในการให้บ ริก ารของกลุ่ม บริษัทโดยหลัก เป็ น ค่า ใช้จ่ ายเกี่ย วกับพนักงานขายประกอบด้ว ย
เงินเดือน เงินโบนัส และผลประโยชน์อ่นื ของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพของพนักงาน
รวมถึงค่าสวัสดิการพนักงานอื่น ๆ เป็ นต้น โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 43.1 ร้อยละ 41.5 ร้อยละ 43.5 ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
การให้บริการสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ส่วนต้นทุนหลักรองลงมาได้แก่ ค่านายหน้าและค่า
แรงจูงใจ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.7 ร้อยละ 24.2 และร้อยละ 25.0 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาในปี 2564 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.2 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ ซึ่งกลุ่ม
บริษทั ได้มกี ารทาการตลาดเพื่อสร้างการรับรูใ้ นตัวบริษทั มากขึน้ เช่น การทาโฆษณา online ผ่านทาง Face book Line และ
การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า รวมถึงการทารายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น
การตัดสินใจของลูกค้ามากขึน้


กาไรขัน้ ต้น

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กาไรขัน้ ต้นของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 1,253.8 ล้านบาทใน
ปี 2562 เป็ น 1,565.1 ล้านบาทในปี 2563 และเพิม่ เป็ น 1,729.0 ล้านบาทในปี 2564 ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 46.2 ร้อยละ 50.8 และร้อยละ 52.8 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลาดับ โดยกลุ่มบริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้
ในปี 2564 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย ในช่องทาง online รวมทัง้ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามากขึน้ และการรวมธุรกิจเพื่อเพิม่ โอกาสและช่องทางธุรกิจเพิม่ ขึน้


ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่า ยในการบริหารโดยหลัก ได้แ ก่ ค่ าใช้จ่า ยเกี่ยวกับพนักงานในหน่ วยงานสนับสนุ น ซึ่งประกอบด้วย ค่ า
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และผลประโยชน์อ่นื ของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
พนักงาน รวมถึงค่าสวัสดิการพนักงานอื่น ๆ เป็ นต้น โดยกลุ่มบริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จาก 701.9 ล้านบาทในปี
2562 เป็ น 747.4 ล้านบาทในปี 2563 และเพิม่ ขึน้ เป็ น 781.0 ล้านบาทในปี 2564 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.2 ร้อยละ 23.8
และร้อยละ 22.8 ของรายได้รวม สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ตามลาดับ สาหรับค่าใช้จ่ายบริหารที่
เพิม่ ขึน้ ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับที่ 9 และ 16 ทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี 2563
จนถึงงวดปั จจุบนั
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ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นไปตามผล
กาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลุ่มบริษทั เท่ากับ 116.4 ล้านบาท 167.2 ล้านบาท และ 206.4 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราภาษี
เงินได้ต่อกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับร้อยละ 18.7 ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 18.8 ตามลาดับ


กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่านายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่น จากการให้บริการของกลุ่มบริษทั ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและการให้บริการที่เป็ นเลิศ ประกอบกับการมี
ช่องทางการจัด จาหน่ า ย ศูนย์บริการและสาขาที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ รวมถึงการบริหารต้นทุนและทาการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารเชิงรุก ในการขยายธุรกิจ ส่งผลให้กาไรสุทธิของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 507.2
ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 702.0 ล้านบาท ในปี 2563 และเป็ น 891.8 ล้านบาทในปี 2564 และมีความสามารถในการทากาไรที่
แข็งแกร่งขึน้ จากอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 18.2 ในปี 2562 เป็ น ร้อยละ 22.4 ในปี 2563 และร้อยละ 26.0 ในปี 2564 ตามลาดับ
การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น


สิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก
ธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้ รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อ่นื สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,257.0 ล้านบาท 3,607.1 ล้านบาท และ 4,436.4 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 สินทรัพย์รวม
ลดลง 650.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.3 ในปี 2564 สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 829.3 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ
23.0 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการเครื่องมือทางการเงิน และ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ทีม่ กี ารปรับใช้ในปี 2564 และปรับปรุง
งบการเงินรวม ปี 2563 ทีน่ ามาเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินนามาหักกลบกัน และ
แสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายแล้วในการหักกลบจานวนเงินทีร่ บั รู้
และกิจการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะชาระด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับสินทรัพย์และชาระหนี้สนิ พร้อมกันเป็ นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จากัดในการใช้ รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อ่นื ลดลงจากการการหักกลบ
ดังกล่าว ในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงและเพิม่ ขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เนื่องจากให้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าและแน่นอนกว่า และสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ สาหรับปี 2564 เกิดจากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้ จาก
การรวมธุรกิจกับบริษทั True Life และ True Extra ซึง่ เป็ นค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 959.4 ล้านบาท
1,110.4 ล้านบาท และ 804.0 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 22.5 ร้อยละ 30.8 และร้อยละ 18.1 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยหลักมาจากจัดประเภทรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น
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เงิ นให้สินเชือ่ ส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีเงินให้สนิ เชื่อส่วนบุคคล รวมจานวน 118.3 ล้านบาท เกิดจากกลุ่ม
บริษทั ได้ดาเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ในช่วงไตรมาสทีส่ ป่ี ี 2564 เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุม่
บริษทั และการรุกเข้าสูธ่ ุรกิจใหม่เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริษทั ให้มากขึน้ ในอนาคต
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้ อืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อ่ืนรวมจานวน
672.5 ล้านบาท 425.0 ล้านบาท และ 514.0 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.8 ร้อยละ 11.8 และร้อยละ
11.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอืน่ /เงิ นลงทุนระยะยาว
กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนระยะยาว ซึง่ ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิและหุน้ สามัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นรวม
จานวน 1,095.8 ล้านบาท โดยพันธบัตรรัฐบาล หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิมอี ตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 1.74 ถึง 5.0
ต่อปี และครบกาหนดภายในเดือน มิถุนายน 2572 สาหรับเงินลงทุนในหุน้ สามัญณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2564 มีมลู ค่า 259.1 ล้านบาทและ 541.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั ได้ใช้พนั ธบัตร
รัฐบาลจานวน 50.0 ล้านบาท เป็ นการดารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามทีก่ าหนดใน
พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
เงิ นฝากธนาคารทีม่ ีภาระค้ าประกัน
ณ 31 ธันวาคม 2564 TQM Broker มีเงินฝากออมทรัพย์จานวน 0.1 ล้าน ค้าประกันการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
สัญญาตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรเครดิต
TQM Life และ True Life มีเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน ซึง่ เป็ นการดารงเงินกองทุนตามประกาศ
สานักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญาต และการต่ ออายุใบอนุ ญาตให้นิติบุคคลเป็ น
นายหน้าประกันชีวติ พ.ศ.2554 ซึง่ กาหนดให้บริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นบริษทั นายหน้าประกันชีวติ ของบริษทั ต้องดารงไว้ซง่ึ
กองทุนตลอดเวลาทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นนายหน้าประกันชีวติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของรายได้จากค่าบาเหน็จสุทธิ
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมาและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 TQM Life มีเงินฝาก
ประจาทีม่ ภี าระค้าประกันจานวน 1 ล้านบาทและ True Life มีเงินฝากประจาทีม่ ภี าระค้าประกันจานวน 1.1 ล้านบาท
เป็ นการดารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน
ณ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันจานวน 1 ล้านบาท เป็ นของ TJN และจานวน
1.1 ล้านบาท จากTrue Extra รวมเป็ นจานวน 2.1 ล้านบาท โดยเป็ นการดารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันวินาศภัยตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
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อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ จานวน 79.6 ล้านบาท
93.7 ล้านบาท และ 79.1 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 1.8 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการคานวนค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ซึง่ มีการคิดอายุของอาคารที่ 5 และ 20 ปี ส่วนปรับปรุงอาคารและอาคารเช่าที่ 3, 5 และ 10
ปี เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงานที่ 5 ปี อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ท่ี 3 และ 10 ปี และยานพาหนะ ที่ 3
และ 5 ปี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
กลุ่มบริษทั ในฐานะผูเ้ ช่า ได้ทาสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสญ
ั ญา
ระหว่าง 1 - 5 ปี โดยมีสทิ ธิต่อสัญญาเช่าเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา สาหรับค่าเช่าทีจ่ ่ายให้ผใู้ ห้เช่าจะปรับปรุงอัตราค่าเช่า
ตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ จานวน 582.0 ล้านบาท
และ 483.7 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 16.1 และร้อยละ 10.9 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน จานวน 755.7 ล้านบาท เกิดจากระหว่างปี
2564 กลุ่มบริษทั ได้มาซึง่ อานาจควบคุมในกลุ่มบริษทั True life และ True Extra จากการซือ้ ธุรกิจโดยค่าความนิยมที่
เกิดขึน้ จากผลต่างสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายและสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ณ วันทีซ่ อ้ื กิจการ
โดยกลุ่มบริษทั มีนโยบายทบทวนค่าความนิยมจากการซือ้ ธุรกิจดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในระหว่าง
ช่ ว งเวลาที่ว ัด มู ลค่ า ซึ่ง หากมีข้อ มูลใหม่ ท่ีไ ด้ร ับ เพิ่ม เติม ภายในหนึ่ ง ปี นับ จากวัน ที่มีก ารซื้อ ธุ ร กิจ และรับ ทราบ
ข้อเท็จจริงที่สะท้อนเหตุ การณ์แวดล้อมที่มอี ยู่ ณ วันที่ซ้อื ธุรกิจ จะทาการปรับปรุงสารองดังกล่าว หรือหากมีการ
ประมาณสารองเพิม่ เติมที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมทีม่ อี ยู่ ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ กรณีดงั กล่ าวการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับ
การซือ้ ธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่


หนี้ สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัย
และเจ้าหนี้อ่นื ค่าเบีย้ ประกันรับล่วงหน้า และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 1,679.6 ล้านบาท 306.0
ล้า นบาท และ 422.6 ล้า นบาท ตามลาดับ ซึ่งการเพิ่ม ขึ้น ของหนี้ สิน รวม โดยหลัก มาจากการเพิ่ม ขึ้น ของเจ้า หนี้ ค่ า เบี้ย
ประกันภัยและเจ้าหนี้อ่นื พร้อมทัง้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้าเนื่องจากยอดขายทีเ่ พิม่ มากขึน้ และในปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากส่วน
ของหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดจากค่าความนิยมจากการซือ้ ธุรกิจ True Life และ True Extra โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีจานวน 181.0 ล้านบาท
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เจ้าหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้ อืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษทั มีเจ้าหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัยและเจ้าหนี้อ่นื จานวน
1,170.8 ล้านบาท 494.3 ล้านบาท และ 400.7 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 68.3 ร้อยละ 8.5 และร้อยละ
9.5 ของหนี้สนิ รวม ตามลาดับ โดยมีสาเหตุ หลักเกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
(ใหม่) ทีม่ กี ารปรับใช้ในปี 2564 จากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วย
ยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิบงั คับใช้ได้ต ามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่
รับรู้ และกิจการมีความตัง้ ใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจที่จะรับสินทรัพย์และชาระหนี้สนิ พร้อมกันเป็ นผลให้
เจ้าหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัย ในปี 2563 และปี 2564 ลดลงจากการการหักกลบดังกล่าว
เจ้าหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัย ได้แก่ ค่าเบีย้ ประกันภัยทีก่ ลุ่มบริษทั ได้รบั จากลูกค้าทีซ่ อ้ื ประกันเมื่อกรมธรรม์มผี ล
บังคับใช้ โดยกลุ่มบริษทั ยังไม่ได้นาส่งค่าเบีย้ ประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทประกัน เนื่องจากยังไม่ครบรอบการส่งค่า
เบีย้ ประกันให้กบั บริษทั ประกัน โดยกลุ่มบริษทั จะนาส่งค่าเบีย้ ประกันภัยในแต่ละรอบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ซึง่ เป็ นไปตามเครดิตเทอมทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ประกันซึง่ อยู่ท่ี 15-30 วัน
ตามที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) มีมติเห็นชอบมาตรการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สนิ เชื่อการค้า (Credit Term) ใน
ประเทศไทย 30 - 45 วันตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจนัน้
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สนิ เชื่อการค้า 30 - 45
วันดังกล่าว เนื่องจากปั จจุบนั การจ่ายชาระค่าเบีย้ ประกั นยังอยู่ในระยะเวลาทีบ่ ริษทั ตกลงกับบริษทั ประกันวินาศภัย
และบริษทั ประกันชีวติ แต่ละแห่ง ซึง่ ดูได้จากระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ ของกลุ่มบริษัท โดยปี 2562 2563 และ 2564
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 45.7 วัน 40.3 วัน และ 35.8 วัน ตามลาดับ
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้ า
ค่าเบีย้ ประกันรับล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเบีย้ ประกันภัยทีก่ ลุ่มบริษทั ได้รบั ล่วงหน้าจากลูกค้าทีซ่ อ้ื ประกันในกรณี
ทีม่ กี ารชาระค่าเบีย้ ให้กลุ่มบริษทั ก่อนทีก่ รมธรรม์มผี ลบังคับใช้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่ม
บริษทั มีค่าเบีย้ ประกันรับล่วงหน้า จานวน 443.1 ล้านบาท 86.5 ล้านบาท และ 81.2 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 23.2 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 1.8 ของหนี้สนิ รวม ตามลาดับ ทัง้ นี้ บริษทั จะนาค่าเบี้ยประกันทีร่ บั ล่วงหน้า
ดังกล่าวฝากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารทีก่ ากับดูแลโดยสานักงาน คปภ. ซึง่ เป็ นเงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จากัดในการใช้
และจะรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อกรมธรรม์มผี ลบังคับใช้ โดยในปี 2563 และปี 2564 ยอดลดลงสาเหตุหลักเกิดจากการจัด
ประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ทีม่ กี ารปรับใช้ในปี 2564
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่า
ณ 31 ธันวาคม 2563 และปี 2564 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า จานวน 494.3 ล้านบาท
และ 400.7 ล้านบาท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปี 2563
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 2,350.3 ล้านบาท 2,399.6 ล้านบาท
และ 3,010.6 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากปี 2562 - 2564 เพิม่ ขึน้ จากการกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้
จัดสรรตามผลการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี จากผลการ
ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จานวน
1.45 บาทต่ อหุ้น จานวนทัง้ สิน้ 435 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาทโดยมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจาปี เพิม่ เติม ตามทุนจดทะเบียนใหม่ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ เมื่อเดือนมกราคม 2565 ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุน้ จานวน 600 ล้านหุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 300 ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั
เงินปั นผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
2.7

ประมาณทางการเงิ นของบริษทั ฯ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี

3) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถ้ ือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ ให้ระบุชื่อและจานวนหุ้นของผู้ถือ
หุ้นที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
นายอัญชลิน พรรณนิภา และ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา ซึง่ เป็ นผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกัน เนื่องจากเป็ นกรรมการและผูบ้ ริห ารของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของบริษทั ฯ
อ้างอิงรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2565 ผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ่วนได้เสียในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ ประกอบด้วย นายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท์ พรรณนิภา และบริษทั
อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (EG) ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR โดยถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ
1.
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2.
นายอัญชลิน พรรณนิภา
3.
นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

จานวนหุ้น
306,892,800
22,390,000
18,596,400
347,879,200
66.66%

บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่นจากัด
51.15%

นายอัญชลิน พรรณนิภา
3.73%

สัดส่วนร้อยละ
51.15
3.73
3.10
57.98

33.32%

นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
3.10%

25.87%

18.48%

0.08%
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4) การประเมิ นราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมิ นราคาอิ สระในกรณี ที่เป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ มีความสาคัญ
ขัน้ พืน้ ฐานในรูปของมูลค่าของตัวสิ นทรัพย์เช่น อสังหาริมทรัพย์
-ไม่ม-ี
5) แบบหนังสือมอบฉั นทะที่ ให้ผ้ถู ือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ และชื่ อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 1
ราย ที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ได้นาส่งแบบหนังสือมอบฉันทะทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้ เลือกออกเสียงลงคะแนนได้ โดยมีนายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ซึง่
ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ อย่างน้อย 1 ราย เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ โดยเอกสาร
ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10
6) คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนิ นการ ตามบัญชี 2 ข้อ 7 ของประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ าย
ไป
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ในเครือไม่มขี อ้ พิพาทใด ๆ ทางกฎหมายอันอาจทีจ่ ะส่งผลกระทบบริษทั
และบริษทั ในเครือ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาทใด ๆ ทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษทั ในเครือ อย่างมีนยั สาคัญ
7) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนัยสาคัญ
รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) และรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ข้อ 13 ข้อมูลสาคัญอื่น ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าลงทุนใน
บริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
8) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ ยวกับการตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ ระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิ สระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ซ่งึ ไม่มสี ่วนได้เสียกับรายการดังกล่าว ได้พจิ ารณาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ในครัง้ นี้แล้ว และมีความเห็นว่า ธุรกรรมการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ TQR จาก (1) นายอัญชลิน พรรณนิภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ให้มี
ความชัดเจนและโปร่งใส และเป็ นการกระจายการลงทุนของบริษทั ฯ ไปสูธ่ ุรกิจการประกันต่อซึง่ เป็ นธุรกิจเกีย่ วเนื่องกันกับบริษทั ฯ
ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัทจากการนาเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยงั พิจ ารณาถึง
ศักยภาพของรายได้ท่คี าดว่าสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ใ นการประกัน ภัย ดัง นั น้ การเข้า ท ารายการดัง กล่ า วจึง เป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข องบริษัท ฯ และผู้ถือ หุ้น มีค วาม
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในราคาทีไ่ ม่เกินกว่าราคาตลาดทีซ่ ้อื จากบุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระ รวมทัง้
การเข้าทารายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ หมาะสมและด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าวมา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลใน
สารสนเทศฉบับนี้ และให้พจิ ารณารายงานของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 ซึง่ ให้ความเห็น
ต่อความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อบริษทั ฯ ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน และความเห็นเกีย่ วกับการลงมติและเหตุผลประกอบอย่างถี่ถ้วน ก่อนพิจารณาใช้สทิ ธิในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ที่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียไม่มี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้
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9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามข้อข้างต้น
-ไม่ม-ี
10) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวังและขอรับรองว่าข้อมูลใน
สารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรแจ้งในสาระสาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์)
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
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