หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้
วันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ
8) มายังบริษทั ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม ฯ ทีก่ าหนดไว้ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษทั โอเจ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทีส่ อดคล้อง
ตามข้อกาหนดสพธอ. จะส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้ส่งมา
แจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วม
ประชุมระบบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการประชุมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. การส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อเลขานุการบริษทั โทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855
2. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้
ในคูม่ อื การใช้งานทีไ่ ด้รบั ทาง E-Mail
บริษทั จัดทาหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code หากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับเอกสารเป็ นรูปเล่ม โปรดติดต่อเลขานุการบริษทั โทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855

บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcorp.co.th

ที่ TC0010465
วันที่ 5 เมษายน 2565
เรือ่ ง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (เอกสารประกอบวาระที ่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ (QR code) (เอกสารประกอบวาระที ่ 2 - 4)
3. ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชือ่ เข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ ง
(เอกสารประกอบวาระที ่ 5)
4. สารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 (เอกสารประกอบวาระที ่ 8)
5. รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(เอกสารประกอบวาระที ่ 8)
6. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
8. เอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วิธกี ารการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
11. คาประกาศคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 1/2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบ
เดียวเท่านัน้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในวัน พฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บ วั เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันเวลาดังกล่าว
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามทีส่ ง่ มาด้วย

1

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้ จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 1)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษทั ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงสาคัญทีเ่ กิดขึน้
ในรอบปี 2564 ปรากฏอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)
การลงมติ : วาระนี้ไม่มกี ารลงมติจากผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบ
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่ง
กาหนดให้ บริษทั ต้องจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ได้
ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งงบการเงินสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล้ว

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2564
4,436.4
1,425.8
3,427.0
891.8
1.48

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีไ่ ด้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
ไชย สอบบัญชี จากัด มีความเห็นว่าถูกต้องเชือ่ ถือได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั เสนอในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั งิ บการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บการเงิน สาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และ
ได้ผา่ นการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /
รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)
2

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงิ นปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี คณะกรรมการบริษทั อาจจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อ ปรากฏแก่กรรมการบริษทั ว่าบริษทั มีกาไรพอสมควรทีจ่ ะกระทาเช่นนัน้ ได้
และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป และมาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ซึง่ บริษทั สารองไว้ครบถ้วนตามจานวนทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
อนึ่ง บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี สารองตาม
กฎหมายและเงินสารองต่าง ๆ แล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั จ่ายเงินปั น
ผลประจาปี จากผลประกอบการของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของปี 2564
ตามมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ตามทีบ่ ริษทั มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ เมือ่ เดือน มกราคม 2565 ทีผ่ า่ นมา โดยจ่ายเงินปั น
ผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จานวน 600 ล้านหุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 300 ล้านบาท การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวบริษทั จะหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ จากเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ผู้
ถือหุ้นจะได้รบั เงินปั นผลเป็ นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2564 จานวนหุน้ ละ 1.45 บาท เป็ นจานวนเงิน 435 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง้ สิน้ 735 ล้านบาท
การจ่ ายเงินปั น ผลในครัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ตงั ้ สารองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว โดยกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ปั นผล (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (จะขึน้ เครื่องหมาย XD หรือ
วันทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2565) และให้จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงิน
ปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
ตารางเปรียบเที ยบอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
กาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันทีจ่ ่ายเงินปั นผล
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสม (บาท/หุน้ )
วันทีจ่ ่ายเงินปั นผล
รวมเป็ นเงิ นปันผลจ่ายทัง้ สิ้ น (บาท)
อัตราส่วนการจ่ายเงิ นปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

2564
774,575,888
300,000,000
1.45
9 กันยายน 2564
600,000,000*
0.5
12 พฤษภาคม 2565
735,000,000
94.89

2563
625,669,423
300,000,000
1.00
8 กันยายน 2563
300,000,000
1.15
14 พฤษภาคม 2564
645,000,000
103.09

2562
542,544,004
300,000,000
0.65
12 กันยายน 2562
300,000,000
1.10
14 พฤษภาคม 2563
525,000,000
96.77
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หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากเดิม 1.00 บาท
เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท มีผลซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก
และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ สี มัครใจของกรรมการหากกรรมการทีส่ มัครใจออกจากตาแหน่ งยังไม่ครบ
จานวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง ในปี น้ีมกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระดังนี้
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
3. นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้ า
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ‟ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั เมือ่ ครบกาหนดแล้วปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ ไม่
รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ สงู สุดต่อการดาเนินงานของบริษทั ตลอดจนได้
พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญของกรรมการทีค่ รบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระแล้วเห็นว่า
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั โดยให้ 1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 2)
นางสาวรัตนา พรรณนิภา และ 3) นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชือ่ ในครัง้ นี้ได้ผา่ นกระบวนการกลันกรอง
่
หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: ได้พจิ ารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ ง
ตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการและดารงตาแหน่ งเดิมอีกวาระ
หนึ่ง ได้แก่ 1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา และ 3) นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ เนื่องจาก
กรรมการทุกท่านทีถ่ กู เสนอชือ่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีความเชีย่ วชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีประวัติ
การทางานที่โ ปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุ คคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ได้ผ่า น
กระบวนการกลันกรอง
่
หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลทัง้ 3 ท่านเป็ นกรรมการบริษทั รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 3)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ามมิให้
บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั และตามข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 31 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณากาหนดและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (2/3) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทีป่ ระชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรือให้มผี ลตลอดไปจนกว่า ที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น จะมีม ติเ ปลี่ยนแปลงเป็ น อย่างอื่น ก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั ข้อความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 31
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ในอันที่ จะได้รบั ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน: ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท
ของความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน ทัง้ นี้ อยู่ใน
ลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 เพื่อความโปร่งใสตามหลักกากับกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ซึ่งเป็ นจานวนเงินเท่ากับปี 2564
ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั (BOD)
- ประธานกรรมการบริษทั
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (RISK)
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (NRC)
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและบรรษัทภิ บาล (CG)
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ

ปี 2565

เบีย้ ประชุม / ครัง้ (บาท)
ปี 2564

50,000
30,000

50,000
30,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000
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ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

ปี 2565

คณะกรรมการบริ หาร (EC)
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ

เบีย้ ประชุม / ครัง้ (บาท)
ปี 2564

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่ม ี - ไม่ม ี -

ปี 2564
ปี 2565
„ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงินไม่เกิน
„ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงินไม่เกิน
70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่
70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่
คณะกรรมการบริษทั
เกิน 70,000 บาท
เกิน 70,000 บาท
(BOD)
„ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors „ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors
and Officers Liability Insurance) โดยบริษทั
and Officers Liability Insurance) โดยบริษทั
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ค่าตอบแทนอื่นๆ

การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพือ่ ให้เป็ นตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษทั นอกจากนี้ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน โดยสามารถ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 เมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด มีค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสม มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ และยังเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายนามต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อผูส้ อบบัญชี

เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษทั

1
2
3

คุณโชคชัย งามวุฒกิ ลุ
คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
คุณบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ

9728
6105
7900

1 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และแสดงความเห็นเกีย่ วกับงบ
การเงินประจาปี ของบริษทั และบริษทั ย่อย หากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูม ิ
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ไชย สอบบัญชี จากัด สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืน่ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เพื่อทาหน้าที่
แทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ดังนี้
รายการ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

บริษทั ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ค่าสอบบัญชี (บาท)
 บริษท
ั
 บริษท
ั ย่อย
รวม

1,100,000
4,950,000
6,050,0001/

1,050,000
3,720,000
4,770,000

ค่าบริการอืน่ 2/

ตามทีจ่ ่ายจริง

137,626

1/

อัตราค่าตอบแทน
เมื่อเที ยบกับปี ก่อน (เพิม่ /(ลด))
จานวนเงิน (บาท)

50,000
1,230,000
1,280,000

%

4.76%
33.06%
26.83%

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเพิม่ การตรวจสอบบริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด , บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด , บริษัท อีซ่ี เลนดิ้ง
จากัด ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงานตรวจสอบทีเ่ พิม่ ขึน้
2/
ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็ นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
ค่าบริการ
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผูส้ อบบัญชี จานวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่ เจ็ดพันหกร้อยยีส่ บิ หกบาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั : คณะกรรมการได้พจิ ารณาคุณสมบัตแิ ละค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
ตามทีไ่ ด้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษทั และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควร
เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้
1. อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ตามรายนามข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. อนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
3. รับทราบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษทั ย่อย วงเงินไม่เกิน 4,950,000 บาท
(สีล่ า้ นเก้าแสนห้าหมืน่ บาท)
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริ ษัท ที คิ ว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยว
โยงกันของบริ ษทั
วัตถุประสงค์และเหตุผล: การเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั 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
(ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวม
เรียกว่า “ผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR”) ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกันของบริษทั โดยผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผู้บริหารของบริษทั (“ธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ TQR”) ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้น
สามัญของ TQR บริษทั จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TQR คิดเป็ นประมาณร้อยละ 44.43 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้ว
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ทัง้ หมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ TQR เป็ นผลให้บริษทั มีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทีท่ จ.12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงา
กิจการ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ TQR และการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR ซึง่ รายการดังกล่าวข้างต้นเป็ นการได้มาซีง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
(และที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า
“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ”) ซึ่งธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA)
เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อ่นื ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมาก่อน
เข้าทารายการในครัง้ นี้ ทาให้รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ทีม่ ขี นาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาด
รายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ TQR เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ”) เนื่องจากเป็ นการซื้อหุน้
สามัญของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และเป็ นผู้ท่ี
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและกรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ TQR โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ของ TQR จะอนุมตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ มีมลู ค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันคิดเป็ นร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ มูลค่า
ของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั แล้วแต่จานวนใด
จะสูงกว่า ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในการทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ TQR บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการ
ทารายการตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั กิ าร
ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับรายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ปรากฏตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 4)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษทั ทีม่ สี ่วนได้เสียมีความเห็นว่า
ธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ TQR จาก (1) นายอัญชลิน พรรณนิภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็ นการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ ให้มคี วามชัดเจนและโปร่งใส และเป็ นการกระจายการลงทุนของบริษทั ไปสูธ่ ุรกิจการประกันต่อซึง่ เป็ นธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษัทจากการนาเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร
นอกจากนี้ ยงั พิจ ารณาถึงศักยภาพของรายได้ท่คี าดว่ า สามารถเติบ โตได้ภ ายหลังการเข้า ทาธุ ร กรรมเนื่ องจาก Business
Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนัน้ การเข้าทารายการดังกล่าวจึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในราคาทีไ่ ม่เกินกว่าราคาตลาดทีซ่ ้อื จากบุคคลภายนอก
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ทีเ่ ป็ นอิสระ รวมทัง้ การเข้าทารายการอยู่ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าวมาในทีป่ ระชุมข้างต้น และเห็นควรให้
นาเสนอการทารายการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง คณะกรรมการบริษทั มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงมีมติให้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี น้ีในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหากท่านผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดาเนินการตามขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 8) โดยเปิ ดให้ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565
กรณีทท่ี า่ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเองได้และมีความประสงค์แต่งตัง้
บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉัน ทะ
ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา
พร้อมนี้ (เอกสารแนบ 10) หรือท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.tqmcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ นายชิ นภัทร วิ สุทธิ แพทย์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ คุณสมบัติ และนิยามของ
กรรมการอิสระ รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 6) ทัง้ นี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษทั ภายใน
วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่
“เลขานุการบริษทั ”
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
บริษทั ได้จดั ทารายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุ มตั วิ าระต่าง ๆ ข้างต้น สาหรับ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริษทั ได้จดั ทาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือ QR Code ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายอัญชลิน พรรณนิภา)
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิ วอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
(ประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2 ถึงวาระที ่ 4)

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้จดั ทารายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิ ดดูขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ
ดาวน์โหลด รายงานประจาปี ผา่ นช่องทางดังต่อไปนี้
1) สแกน QR Code โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้

QR Code
แบบแสดงข้อมูลรายงานประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มอื ถือ
2. สแกนทีส่ ญ
ั ลักษณ์QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดทีข่ อ้ ความนัน้ เพือ่ ดูขอ้ มูลรายงานประจาปี
หมายเหตุ: กรณีทไ่ี ม่มขี อ้ ความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มอื ถือ ผูถ้ อื หุน้ สามารถสแกน QR Code
ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อืน่ ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิม่ เพือ่ น) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนทีส่ ญ
ั ลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพือ่ ดูขอ้ มูลรายงานประจาปี
2) เว็บไซต์บริ ษทั
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเปิ ดดูรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษทั ได้ท่ี
https://www.tqmcorp.co.th/

1

เอกสารแนบ 3

ข้อ มูล ของบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือให้เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประวัติ ข องบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งปัจ จุบนั

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
49
ไทย
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
/ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
ประเภทกรรมการที เสนอแต่งตัง( : กรรมการ
วัน ทีได้ร บั การแต่งตัง( เป็ น กรรมการ / ผูบ้ ริ ห าร
14 กรกฎาคม 2554
จํานวนปี ที เป็ น กรรมการ
10 ปี
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั
3.08%
คุณ วุติ ท างการศึก ษา
1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หล กั สูต รการอบร
1. หลักสูตรสุดยอดผูน้ ําวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Superวปส.) รุ่นที 1
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.)
2. หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จัดโดย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท
เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)
3. หลักสูตร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale
4. หลักสูตรวิทยาการผูน้ ํานวัตกรรม เพือการแข่งขันในระดับโลก(วนล.)
รุ่นที 2 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสยาม
5. หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ปี
2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. หลักสูตรพัฒนาการใช้สอดิ
ื จทิ ลั เชิงสร้างสรรค์ (DEF) ปี 2560
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถานบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่น 22 ปี
2559
8. หลักสูตร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที 2 ปี
2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรเชิงธุรกิจ
9. หลักสูตร Real Estate/Real Deal รุ่นที 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนา
ความคิดสร้างสรรเชิงธุรกิจ
10. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที147 ปี 2554
11. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที 2/2554 ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
12. หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์
13. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ ปี 2545 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2540 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อีซี เลนดิงn จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทีควิ ซี จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีโอ 2020 จํากัด
1
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 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2560 – 2564
กรรมการ
 2556 – 2564
กรรมการ
 2550 – 2564
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
กิจการทีแข่งขัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี

บริษทั แคสแมท จํากัด
บริษทั ทีควิ เอ็ม. เพลส จํากัด
บริษทั ทีควิ ดี จํากัด
บริษทั ดาราเดลีทัวร์ จํากัด
บริษทั ดาราเดลี จํากัด
บริษทั เดอะ บิลเลียน ดีล เทรดดิงn จํากัด
บริษทั บิวตีn ทเวนตีnโฟร์ จํากัด
บริษทั ดาราเดลี ช้อปปิn ง จํากัด
บริษทั แคสแมท จํากัด

ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
การเข้าร่ว มประชุม ประจําปี 2564 :

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครังn ,
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครังn
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครังn

2
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ข้อ มูล ของบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือให้เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประวัติ ข องบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชือ
นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ์
อายุ
57
สัญชาติ
ไทย
ตําแหน่ งปัจ จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
ประเภทกรรมการที เสนอแต่งตัง( : กรรมการ
วัน ทีได้ร บั การแต่งตัง( เป็ น กรรมการ / ผูบ้ ริ ห าร
20 กันยายน 2560
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั ฯ 0.12%
จํานวนปี ที เป็ น กรรมการ
4 ปี
คุณ ทางวุติ ก ารศึก ษา
1. ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันn สูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
หล กั สูต รการอบร
5. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561
1. หลักสูตรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที 1 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที 7 ตลาด
2. หลัก สูตร Foundations in Responsible Investment
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
3. หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทํา M&A ประเด็นสําคัญที
8. หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที 5 ตลาด
ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทํา M&A ตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
9. หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่น
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี
ที 7 สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงุ ท น (BOI)
2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2564 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
บริษทั อีซี เลนดิงn จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
บริษทั แคสแมท จํากัด
กิจการทีแข่งขัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี
ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
การเข้าร่ว มประชุม ประจําปี 2564 :

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครังn ,
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครังn

3
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ข้อ มูล ของบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือให้เข้า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประวัติ ข องบุค คลทีได้ร บั การเสนอชือ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่ งปัจ จุบนั

นางสาวรัตนา พรรณนิภา
58
ไทย
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
/ ประธานบริหารความเสียง (CRO)
ประเภทกรรมการที เสนอแต่งตัง( : กรรมการ
วัน ทีได้ร บั การแต่งตัง( เป็ น กรรมการ / ผูบ้ ริ ห าร
22 กันยายน 2560
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั
ไม่ม ี
จํานวนปี ที เป็ น กรรมการ
4 ปี
ิ
คุณ วุต ท างการศึก ษา
1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หล กั สูต รการอบรม
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2. หลักสูตร หลักสูตร Internal Control for IPO team รุ่นที 3 ปี 2562 (SET)
3. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2560 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสียง (CRO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
 2560 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสียง (CRO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อีซี เลนดิงn จํากัด
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ ซี จํากัด
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีโอ 2020 จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั แคสแมท จํากัด
 2550 – ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสียง (CRO)
บริษทั แคสแมท จํากัด
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลีทัวร์ จํากัด
 2560 – 2564
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลี ช้อปปิn ง จํากัด
 2556 – 2564
กรรมการ
บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จํากัด
กิจการทีแข่งขัน / เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี
ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
การเข้าร่ว มประชุม ประจําปี 2564 :
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครังn
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครังn
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครังn

4
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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

3

เอกสารแนบ 4

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
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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
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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

-

-

17

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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รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิ สระ
เกียวกับ
รายการทีเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนซือหุ้นสามัญของ
บริษทั ที คิ ว อาร์ จากัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

โดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด
24 มีนาคม 2565

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
วันที

24 มีนาคม 2565

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได้มาซึงสิน ทรัพย์แ ละรายการทีเกียวโยงกัน

เรือง

ทีประชุ มคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ป อเรชัน จากัด (มหาชน) (“บริษ ัทฯ”) ครังที 2/2565 เมือวันที 8
มีนาคม 2565 ได้ม ีมติให้เสนอวาระต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุ ม ตั ิให้บริษัทฯ เข้าทารายการ
ลงทุน ซือหุ้นสามัญของบริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน 102,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็ น ร้อยละ
44.35 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายได้แล้วทั งหมดของ TQR จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TQR ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับบริษัทฯ โดยซือจาก 1) นายอัญ ชลิน พรรณนิภา จานวน 59,500,000 หุ้น และ 2) นางนภัสนัน ท์ พรรณนิภ า (รวม
เรียกว่า “กลุ่มผู้ขายหุ้น”) จานวน 42,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทังสินจานวน 520.20 ล้าน
บาท
ทั งนี ภายหลังธุรกรรมการซือหุ ้นสามัญของ TQR บริษ ัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR เกินกว่าร้อยละ 25
ของสิท ธิออกเสีย งทังหมดของ TQR เป็ น ผลให้บ ริษัทฯ มีหน้ าทีต้องทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ท ีเหลือทังหมดของ TQR
เป็ นจานวน 127,810,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR ในราคา
เสนอซือหลักทรัพย์ท ีไม่ตากว่าราคาสูงสุดทีบริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันทียืน
คาเสนอซือ กล่ าวคือ เท่ากับราคาทีบริษ ัทฯ ทาธุรกรรมการซือหุ้นสามัญของ TQR กับกลุ่มผู้ขายหุ้นทีราคาหุ้นละ 5.10
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสินจานวน 651.83 ล้านบาท
ธุรกรรมการซือหุ้นสามัญของ TQR ในครังนีถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ใ นการทารายการทีมีนัย สาคัญทีเข้า ข่า ยเป็ นการได้มาหรือจาหน่า ยไปซึง
ทรัพย์สิน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบ ัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวัน ที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือ จาหน่ า ยไป”) โดยมีขนาด
รายการคิดเป็นร้อยละ 30.22 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ TQR ฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และเมือคานวณขนาดรายการได้ม าซึงสิ นทรัพ ย์ ทีเกิด ขึนระหว่ าง 6 เดื อนก่อ นวัน ที
คณะกรรมการบริษ ัทฯ มีมติอนุ มัติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุ ม ัติการเข้าทาธุรกรรมการซือขาย
หุ ้น ทาให้ขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในครังนี จะมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 31.07 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท ีมี
ตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็ น รายการถือเป็น รายการประเภทที 2 ทีมีขนาดรายการซึงมีมูล ค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูง
กว่า แต่ ตากว่าร้อยละ 50.00 และไม่ม ีการออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึงสินทรัพ ย์ ตามประกาศเรืองการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์
นอกจากนี เนืองจากกลุ่มผู้ขายเป็ นกรรมการ และผู้บริหาร รวมทังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ดังนั นการเข้าทา
รายการดังกล่ าวยังเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม 2551 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที 19 พฤศจิกายน 2546 (และทีแก้ไขเพิมเติม ) ("ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน") โดยมี ขนาด
รายการคิดเป็ นร้อยละ 36.90 ของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามทีปรากฎในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงมีมูลค่าของรายการสูง กว่ า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ
ดังนัน บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องดาเนินการดังต่อไปนี
1) จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้า ทารายการดัง กล่ าวของบริษัท ฯ ต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที
2) แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือทาหน้าทีต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมถึง การให้ความเห็นตามทีกาหนดใน
ประกาศเรืองการเข้าทารายการทีเกียวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น
เพือพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
3) จัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ ้นของบริษ ัทฯ เพืออนุ มัติการตกลงเข้าทารายการดังกล่า ว โดยจัดส่งรายงาน
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพือพิจ ารณาพร้อ มกับจัดส่ง หนังสือเชิญประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้ น
ล่ วงหน้ าไม่น้อยกว่ า 14 วันก่ อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น และต้อ งได้ร ับอนุม ัติจากทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า สามในสีของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือ หุ ้นทีมีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชือและจานวนของผู้ถือหุ้น ทีไม่มีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุม
ด้วย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตังบริษ ัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด (“IFA” หรือ “ทีปรึกษาฯ”) เป็ น ที
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน ในครังนีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือเป็ นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาลงมติ
ทั งนี การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี ตัวเลขทศนิ ยมทีแสดงนัน อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิย ม
ตาแหน่ งที 2 หรือตาแหน่งที 3 (แล้วแต่ กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทีคานวณได้จริงนั น อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแสดงในรายงาน
ฉบับนี

รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน

สารบัญ
คานิ ยาม
ส่ว นที 1 บทสรุปของผูบ้ ริหาร
ส่ว นที 2 แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลทีใช้ในการจัดทารายงาน
ส่ว นที 3 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์
3.1 ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
3.2 วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
3.3 คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
3.4 ประเภทและขนาดของรายการ
3.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ทีได้มา
3.6 สัญญาซือขายหุ้น
3.7 มูล ค่ารวมสิงตอบแทน
3.8 เกณฑ์ทีใช้ในการกาหนดมูลค่าส่งตอบแทน
3.9 แหล่งเงินทุนทีใช้ในการซือสินทรัพย์
3.10 ผลประโยชน์ท ีคาดว่าจะได้รับ
ส่ว นที 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ
4.1 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการเข้าทารายการ
4.2 ข้อดีของการทารายการ
4.3 ข้อด้อยของการทารายการ
4.4 ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
4.5 ข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ
4.6 ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกียวโยงกันเมือเทียบกับบุคคลภายนอก
4.7 ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกียวโยงกันเมือเทียบกับบุคคลภายนอก
4.8 ความเสียงจากการเข้าทารายการ
4.9 ผลกระทบภายหลังการเข้า ทารายการ
4.10 สรุป ความเห็นของทีปรึกษาฯ ต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
ส่ว นที 5 การประเมิ นมูลค่า
ส่ว นที 6 สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

สรุป ข้อมูลของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
สรุป ข้อมูลของบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้ า
ส่ว นที 1 หน้ า 1
ส่ว นที 2 หน้ า 1
ส่ว นที 3 หน้ า 1
ส่วนที 3 หน้า 1
ส่วนที 3 หน้า 3
ส่วนที 3 หน้า 4
ส่วนที 3 หน้า 9
ส่วนที 3 หน้า 12
ส่วนที 3 หน้า 12
ส่วนที 3 หน้า 14
ส่วนที 3 หน้า 14
ส่วนที 3 หน้า 15
ส่วนที 3 หน้า 16
ส่ว นที 4 หน้ า 1
ส่วนที 4 หน้า 1
ส่วนที 4 หน้า 2
ส่วนที 4 หน้า 5
ส่วนที 4 หน้า 6
ส่วนที 4 หน้า 7
ส่วนที 4 หน้า 7
ส่วนที 4 หน้า 7
ส่วนที 4 หน้า 8
ส่วนที 4 หน้า 9
ส่วนที 4 หน้า 11
ส่ว นที 5 หน้ า 1
ส่ว นที 6 หน้ า 1

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน

คานิ ยาม
คาย่อ
TQM หรือ บริษัทฯ
TQR
EG
TQM Broker
TJN
TQM Life
TO 2020

หมายถึง
บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
บริษ ัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด
บริษ ัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด
บริษ ัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จากัด
บริษ ัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด

:
:
:
:
:
:
: บริษ ัท ทีโอ 2020 จากัด

Casmatt
TQD
True Extra Broker
True Life Broker
TQC
กลุ่มผู้ขายหุ ้น
ธุรกรรมการซือหุ ้น TQR

:
:
:
:
:
:
:

ธุรกรรมซือหุ้นสามัญของ TQR
ตามคาเสนอซือหลักทรัพย์

:

สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
IFA หรือ ทีปรึกษาฯ
รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ

:
:
:
:

บริษ ัท แคสแมท จากัด
บริษ ัท ทีคิวดี จากัด
บริษ ัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด
บริษ ัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษ ัท ทีคิวซี จากัด
นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา
การซือหุ้น สามัญของ TQR จากกลุ่ ม ผู้ข ายหุ้น ตามสัญญาซือขายหุ้น จานวน
102,000,000 หุ้น หรือเท่ ากับร้อยละ 44.35 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ าย
แล้วทังหมดของ TQR ทีราคาหุ้น ละ 5.10 บาท คิดเป็ นมูล ค่า รวม 520.20 ล้าน
บาท
การซือหุ้นสามัญของ TQR ตามคาเสนอซือหลักทรัพย์ซึงบริษัทฯ จะจัดทาและ
เสนอต่ อผู้ ถือหุ้นสามัญของ TQR ทุก ราย ภายหลัง ธุร กรรมการซือหุ้นสามัญ
TQR เสร็จสิน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษ ัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด
รายงานความเห็น ของทีปรึกษาทางการเงิน อิ ส ระเกี ยวกับ รายการได้ม าซึง
สินทรัพย์แ ละรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด
(มหาชน)

ป ระ ก า ศเ รื อ งกา ร ไ ด้ ม าห รื อ : ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ใ นการ
จาหน่ ายไป
ทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงทรัพย์สิน ลง
วั น ที 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั งที มี ก ารแก้ ไขเพิ มเ ติ ม ) แล ะป ระกา ศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่า ยไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

คานิยาม
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คาย่อ

หมายถึง

ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน

: ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ใ นการ
ทารายการทีเกียวโยงกัน ลงวันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การ
เปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบ ัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

ประกาศ ทจ.12/2554

: ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธ ีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพือครอบงากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม)

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
: พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม)

คานิยาม
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ส่ว นที 1 : บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตามทีบริษ ัทฯ มีความประสงค์ทีจะขยายการลงทุนในธุรกิจทีจะเป็ นการส่งเสริมระหว่า งกัน ซึงเป็ นหนึงในกล
ยุทธหลักของ TQM ตามแผนยุ ทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่ างปี 2563 – 2569 ด้วยบริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”)
เป็ นบริษัททีมีความเชียวชาญในธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ต่อ (Reinsurance Broker) ประกอบด้วยทีมงานผู้บริหาร และ
ทีมงาน ทีมีความรู้ความสามารถและมีป ระสบการณ์ตังแต่ การให้คาปรึกษาแก่ ลูกค้า เพือจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ ที
เหมาะสมทีสุดแก่คู่ค้าทังบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกัน ภัยต่อ (Reinsurer) ตลอดจนร่วมวิเคราะห์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ และประสานงานให้คู่ค้าของ TQR สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์ในการทาประกันภัยต่อได้อย่า งสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลการดาเนินงาน TQR มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนือง ดังนันบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นว่าการร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TQR จะช่วยสนับสนุนการเติบโต
และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของกิจการ ทาให้ความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของบริษ ัทฯเพิมสูงขึนเพือ ส่งผล
ให้ผลดาเนินงานดีขึนทังในระยะสันและเติบโตอย่างต่อเนืองในระยะยาว ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ ้นโดยรวม
ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฯ ครังที 2/2565 เมือวันที 8 มีนาคม 2565 จึงได้มีมติอนุ มัติให้เสนอ
วาระต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ เพือพิจารณาอนุม ตั ิให้บริษัทฯ เข้าทารายการลงทุนซือหุ้นสามัญของบริษัท ที
คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน 102,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 44.35 ของจานวนหุ้น ทีออกและ
จาหน่ายได้แล้วทังหมดของ TQR จากผู้ถือหุ ้นเดิมของ TQR ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ โดยซือจาก 1) นาย
อัญชลิน พรรณนิ ภ า(“นายอัญ ชลิ น”) จานวน 59,500,000 หุ้น และ2) นางนภัสนัน ท์ พรรณนิภ า(“นางนภัสนั นท์”)
จานวน 42,500,000 หุ ้น (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขายหุ้น”) ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทังสินจานวน 520.20
ล้า นบาท (ซึ งต่ อไปในรายงานฉบับนีเรีย กว่า “ธุ รกรรมการซื อหุ้น TQR”) โดยบริษัท ฯ จะชาระค่ าตอบแทนสาหรับ
ธุรกรรมดังกล่าวด้วยเงินสดทังจานวน
ทั งนี ภายหลังธุรกรรมการซือหุ ้นสามัญของ TQR บริษ ัทฯ จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็ นประมาณร้อย
ละ 44.43 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ า ยแล้วทังหมดของ TQR ซึงเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
TQR เป็ นผลให้บริษัทฯ มีหน้าทีต้องทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ท ีเหลือทังหมดของ TQR เป็ นจานวน 127,810,000 หุ้น คิด
เป็ นร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR ในราคาเสนอซือหลักทรัพย์ทีไม่ตากว่าราคา
สูงสุดทีบริษ ัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันทียืนคาเสนอซือ กล่าวคือ เท่ากับราคาที
บริษัทฯ ทาธุรกรรมการซือหุ ้นสามัญของ TQR กับ กลุ่มผู้ข ายทีราคาหุ้น ละ 5.10 บาท คิดเป็ นมูล ค่า รวมทังสินจานวน
651.83 ล้านบาท ทังนี เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) โดยบริษ ัทฯ
คาดว่าจะเริมทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส ่วนทีเหลือทังหมดของ TQR ได้ภายไตรมาสที 2 ปี 2565 ภายหลังจากทีธุรกรรม
การซือหุ ้นสามัญของ TQR เสร็จสินแล้ว
การเข้าทารายการได้ม าซึงสินทรัพ ย์ดังกล่ าว มีขนาดรายการสูงสุ ดเท่า กับร้ อยละ 30.22 ตามเกณฑ์มู ลค่า
สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุท ธิ (NTA) และเมือคานวณขนาดรายการได้ม าซึงสินทรัพย์ ทีเกิดขึนระหว่ าง 6 เดือนก่อนวันที
คณะกรรมการบริษ ัทฯ มีมติอนุ มัติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุ ม ัติการเข้าทาธุรกรรมการซือขาย
หุ ้น ทาให้ขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในครังนี จะมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 31.07 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท ีมี
ตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็ น รายการถือเป็น รายการประเภทที 2 ทีมีขนาดรายการซึงมีมูล ค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูง
กว่า แต่ตากว่าร้อยละ 50.00 และไม่ม ีการออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึงสินทรัพย์ ตามประกาศเรืองการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ดังนันบริษ ัทฯ จึงมีหน้าที 1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวของบริษัทฯ
ต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ทัน ทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี( 1) ท้ายประกาศเรืองการได้ม าหรือจาหน่ ายไปซึ ง
ส่วนที 1 - หน้า 1

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
สินทรัพย์ และ 2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้มาและจาหน่ ายไปซึงสิน ทรัพย์ข องบริษัทฯ ภายใน 21 วัน
นับจากวันทีเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
นอกจากนี เนืองจากกลุ่มผู้ข ายเป็ นกรรมการ และเป็ น ผู้บริหาร รวมทังเป็ นผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 57.96 ของทุ นจะทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ TQM ผ่านการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 6.81 ของทุนจะ
ทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ TQM และการถือหุ ้นทางอ้อมผ่า นทางบริษัท อีเ ทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด (“EG”)
ในสัดส่ว นร้อยละ 51.15 ของทุนจะทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ TQM (โดย EG มีนายอัญชลิน และนางนภัสนันท์ เป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และนายอัญชลิน เป็น กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม โดยถือหุ ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 66.66 และ
33.32 ของทุน จะทะเบีย นทีชาระแล้ วทังหมดของ EG ตามลาดับ) ดังนั น ธุ ร กรรมการซือหุ้น ดังกล่า วจึงเข้าข่ายเป็ น
รายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน โดยมีข นาดรายการเท่ า กับร้อยละ 36.90 ของสินทรัพย์ท ีมี
ตัว ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เมือคานวณตามงบการเงิน รวมของบริษัท ฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร ับ
อนุ ญ าต สิ นสุ ด ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2564 ซึงมีมูล ค่า ของรายการสูงกว่า 20 ล้า นบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษ ัทฯ ไม่มีการเข้าทารายการทีเกียวโยงกับบุคคลกลุ่มเดียวกันคือกลุ่ม
ผู้ขายทีเกิดขึนระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริษ ั ทฯ มีมติอ นุ ม ัติใ ห้เสนอต่อ ทีประชุ มผู้ถือหุ ้นของบริษ ัทฯ
พิจ ารณาอนุ ม ัติการเข้าทาธุรกรรมการซือขายหุ ้น ดังนัน บริษัทฯ จึงมีหน้าทีีต้องดาเนินการต่าง ๆ ดังนี 1) แต่ งตังที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ และรายการเกียวโยงกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
2) เปิ ดเผยสารสนเทศทีเกียวข้องกับรายการทีเกียวโยงกันแก่ตลาดหลักทรัพย์ และ 3) เสนอให้ท ีประชุมผู้ถือหุ ้นของ
บริษัทฯ เพือพิจารณาอนุ ม ัติการเข้าทารายการดังกล่าว โดยต้องได้ร ับคะแนนเสียงอนุม ตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีส ิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย
จากการศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องต่างๆ อาทิ เงือนไขต่า งๆ ในการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทา
รายการ ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกียวโยงกันเมือเทียบกับ
บุคคลภายนอก ความเสียงจากการเข้าทารายการ รวมถึงความเหมาะสมของการได้มาซึงหุ ้นสามัญ TQR จากบุ คคลที
เกียวโยงกันกับบริษัทฯ สามารถสรุปความเห็นของทีปรึกษาฯ ได้ดังนี
1.
1.1

ข้อดี ของการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในกิ จการทีมีผลการดาเนิ นงานทีดี มีความมันคงและมีศกั ยภาพในการเติ บโต
TQR เป็ นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่ อ (Reinsurance Broker) เพียงรายเดียวในประเทศไทยทีเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากความเชียวชาญของผู้บริหารและทีมงานในอุตสาหกรรมนายหน้ าประกันภัย
ต่อ ส่งผลให้ TQR มีผลประกอบการทีดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนือง โดยมีอตั ราเติบโตของรายได้และกาไรสุทธิเฉลียต่อ
ปี ระหว่างปี 2562 - 2564 ทีร้อยละ 39.10 และร้อยละ 48.76 ตามลาดับ และมีอัตรากาไรสุทธิ (Profit margin) เท่ากับร้อย
ละ 33.24, ร้อยละ 37.78 และร้อยละ 38.35 เมือเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ อีกทัง TQR ยังมีอัตราส่วนหนีสิน
ต่อ ทุน (D/E Ratio) ในระดับตา โดย ณ สินปี 2562 - 2564 TQR มีอ ัตราส่วนหนีสินต่อ ทุน ลดลงอย่ างต่ อเนือง โดยมี
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน เพียง 1.29 1.10 และ 0.19 ตามลาดับ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิ น
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
31 ธ.ค. 2564
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
ประเภทงบ
งบเฉพาะกิ จการ
งบเฉพาะกิ จการ
งบรวม1)
สินทรัพย์รวม
128.67
212.98
547.36
หนีสินรวม
72.40
111.49
88.15
ส่วนผู้ถือหุ้น
56.27
101.50
459.21
ส่วนที 1 - หน้า 2

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
งบแสดงฐานะการเงิ น
ประเภทงบ
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (เท่า)
งบกาไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุท ธิ
อัตรากาไรสุทธิ (%)

31 ธ.ค. 2562
งบตรวจสอบ
งบเฉพาะกิ จการ
1.29
ปี 2562
132.49
88.45
44.04
33.24

31 ธ.ค. 2563
งบตรวจสอบ
งบเฉพาะกิ จการ
1.10
ปี 2563
196.04
121.99
74.06
37.78

31 ธ.ค. 2564
งบตรวจสอบ
งบรวม1)
0.19
ปี 2564
256.37
158.91
97.46
38.35

หมายเหตุ : 1) TQR เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ส แควร์ จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 55 ซึงเป็ น บริษัททีจดทะเบีย นจัดตั งใหม่ เมือวันที 22
กันยายน 2564 ปัจจุบนั บริษัทดังกล่าว ยังไม่มรี ายได้จากการดาเนินธุรกิจ

การเข้าซือหุ ้นสามัญของ TQR ในครังนีจึงเป็ นการลงทุน ในกิจการทีมีผลประกอบการที ดีแ ละมีศักยภาพการ
เติบ โตในระดับสูง ซึงผลการดาเนิ นงานของ TQR จะสะท้อนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และทาให้บ ริษัทฯ มีสถานะ
ทางการเงิน ทีแข็งแกร่งมากยิงขึน นอกจากนี การที TQR เป็ นบริษ ัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ mai ซึงต้ องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยทังในด้านคุณภาพและปริมาณ จึงทาให้เชิอมันได้ว่า TQR มี
โครงสร้างการจัดการทีมีประสิทธิภาพ เป็ นบริษัททีมีระบบควบคุมภายในทีมีเพียงพอและมีการจัดทางบการเงินเป็นไป
ตามมาตรฐาน
1.2

การเข้าทาธุรกรรมซือหุ้น TQR มีความสมเหตุสมผลด้านราคา
การลงทุนซือหุ้นสามัญของ TQR ในครังนีเป็ นการทาธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลด้า นราคา เนืองจากราคาซือ
ขายหุ้น TQR ตามสัญญาซือขายหุ ้นเท่ากับ 5.10 บาทต่อหุ ้นนันเป็ นราคาทีตากว่ามูลค่ายุติธรรมซึงประเมินโดยทีปรึกษา
ฯ ตามวิธ ีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึงเท่ ากับ 14.04 – 18.33 บาท (โปรดอ่านรายละเอีย ดการ
ประเมินมูล ค่ ายุ ติธรรมในส่ว นที 5) อีกทังยังตากว่ าราคาเฉลียถ่ วงนาหนักของหุ้นสามัญของ TQR ทีทาการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 12 เดือนทีมีราคาระหว่าง 12.18 – 19.36 บาทต่อหุ้น
โดยข้อมูล ราคาตลาดของหุ้น สามัญของ TQR ทีทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคา
เฉลียถ่วงนาหนั กของหุ ้นสามัญของ TQR ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 7 มีนาคม
2565 ซึงเป็ น 1 วันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษ ัทฯ มีมติแต่งตังทีปรึกษาฯ และเข้าทารายการในครังนี รายละเอียด
ดังนี
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ (บาท)
ปริมาณการซือขายหุ้น
ระยะเวลา
สูง สุด
ตาสุด
เฉลียถ่วงนาหนัก เฉลียต่อวัน (ล้านหุ้น)
ณ วันที 7 มีนาคม 2564
12.20
12.20
12.18
0.33
ย้อนหลัง 1 เดือน
14.30
12.20
13.47
0.16
ย้อนหลัง 3 เดือน
16.70
12.20
15.13
0.30
ย้อนหลัง 6 เดือน
16.70
12.20
15.17
0.25
ย้อนหลัง 9 เดือน
19.30
12.20
15.83
0.30
ย้อนหลัง 12 เดือน
23.80
12.20
19.36
0.79
สูงสุด
23.80
12.20
19.36
0.79
ตาสุด
12.20
12.20
12.18
0.16
ทีมา : SETSMART
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
1.3

บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิ จนายหน้ าประกันภัยต่อ และเกิ ดการผนึ กกาลังทางธุรกิ จ

ปัจ จุ บัน TQM เป็ นผู้ใ ห้บริการนายหน้ าประกันภัย (Insurance Broker) ดังนันการเข้า ซือหุ้น TQR จะทาให้
บริษ ัทฯ สามารถขยายรูปแบบการดาเนินธุ รกิจ เพือการพัฒนาบริษ ัท ฯ ให้เ ป็ นกลุ่ม บริษ ัททีดาเนิน ธุรกิจ ให้บริการ
นายหน้าประกันภัยอย่า งครบวงจรทังธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต ซึงเป็น การดาเนิน
ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และธุรกิจของ TQR คือธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker)
การเข้าลงทุ นในครังนีเป็ นขยายขอบเขตทางธุรกิจของทังกลุ่มบริษ ัทฯ ไปยังธุรกิจทีเกียวเนืองกันซึงจะช่วยให้
กลุ่มบริษ ัทฯ สามารถพัฒนาเป็ นบริษ ัทนายหน้าประกันภัยครบวงจรซึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิมให้กับคู่ค้าและลูกค้า (Value
Chain Creation) จากการนาเสนอการให้บริการแบบครบวงจร (Total Solution) แก่บริษัทประกันภัย โดยการบริหารและ
ลดความเสียงของบริษัทประกันภัยจากการออกผลิตภัณฑ์ใ หม่ ทาการวิเคราะห์ความเสียงของผลิตภัณฑ์ใ หม่ และการ
เสนอบริการประกันภัย ต่อ เพือให้บริษ ัทประกันภัยในประเทศสามารถบริหารความเสียงให้เป็ นไปตามกรอบการดารง
เงินกองทุนตามระดั บความเสี ยง (Risk-based Capital: RBC) ของสานัก งานคณะกรรมการกากับและส่ ง เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกทังยังสามารถตอบสนองความต้องการและลดความเสียงของประชาชน อันเนืองจาก
ภาวะสังคม โรคระบาด และภัยพิบตั ิสิงแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
นอกจากนีการลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนืองยังช่วยสร้างการผนึกกาลังทางธุรกิจ (Business Synergy) ทีจะช่วย
เพิมศักยภาพให้กับบริษัทฯ และ TQR จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือนาเสนอต่อบริษัทประกันภัย โดยอาศัย
ประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่ อยซึงเป็ นผู ้เอาประกัน ของบริษัทฯ เพือใช้เป็ นกลยุท ธ์ในการ
เสริม สร้า งศักยภาพทาให้สามารถเสนอผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ใ ห้แ ก่ บริษ ัทประกันและลูกค้า ของบริษัท ฯ ได้ม ากขึน และยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์อืนๆ ต่อบริษัทฯ ทังในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความชานาญของบุคลากรของแต่ละ
บริษัท และการใช้ฐ านข้อมูล ลูกค้า ในการวิเคราะห์ ความต้ อ งการเพือการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ประกั นภัย เสริม สร้า ง
ความสัมพันธ์ทางการค้าและเพิมอานาจต่อรองกับบริษ ัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ ซึงจะทาให้ความสามารถใน
การแข่งขันในภาพรวมของกลุ่มบริษ ัทฯ เพิมสูงขึน
1.4

กระจายแหล่งทีมาของรายได้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ

การขยายธุ รกิจไปยังการให้บริการนายหน้ าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) เป็ น การขยายการลงทุนใน
ธุรกิจทีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างปี 2563 – 2569 ของบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ ได้กาหนดเป้ าหมายทีจะการ
สร้างผลตอบแทนทีคุ ้มค่าโดยการเพิมรายได้ และสร้างการเติบโตจากการลงทุ นในธุร กิจ ทีเกียวเนืองกัน (Backward
Integration) และยังช่วยให้บริษ ัทฯ สามารถกระจายความเสียงในการดาเนินธุรกิจ กระจายแหล่งรายได้และลดการพึงพิง
ธุ รกิจ นายหน้ า ประกัน ภัย แต่ เพีย งอย่า งเดีย ว (Portfolio Diversification) เพือการพัฒนาบริษัท ฯ ให้เป็ นกลุ่ม บริษัท ที
ดาเนินธุรกิจ ให้บริการนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรประกอบด้ว ย ธุรกิจ นายหน้า ประกัน วิน าศภัย ธุ รกิจนายหน้ า
ประกันชีวิต ซึงเป็ นการดาเนินธุร กิจ เดิมของบริษัทฯ และธุ ร กิจของ TQR คือนายหน้า ประกันภัย ต่ อ (Reinsurance
Broker)
1.5

สนับสนุนให้บริษทั ฯ สามารถเริมธุรกิ จใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การขยายการลงทุนของบริษัท ฯ เข้าสู่ ธุร กิจ นายหน้ าประกัน ภัยต่อด้ว ยการเข้าลงทุน ใน TQR ผ่านการทา
รายการลงทุนซือหุ้นสามัญ TQR จะทาให้บริษัทฯ สามารถเริมต้นธุรกิจดังกล่าวและเพิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนได้รวดเร็วเมือเทียบกับการทีบริษ ัทฯ เริมธุรกิจ ด้วยตนเอง ซึงบริษัทฯ คาดว่า จะต้อง ใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการค่อนข้างมาก เมือเทียบกับการเข้าทารายการในครังนี อีกทังยังต้องอาศัยความเชียวชาญ และประสบการณ์ใน
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
การดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้และผลการดาเนินงานจากการประกอบธุรกิจของ TQR ได้ทันทีภายหลังการ
เข้าทารายการ และช่วยเสริมสร้างผลการดาเนิน และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต
1.6

โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนจากเงิ นปันผล

การลงทุ นในหุ้นสามัญของ TQR จะทาให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปัน ผล โดย TQR
ซึ งมีนโยบายการจ่ ายเงินปัน ผลไม่ ต ากว่ าร้อ ยละ 50 ของกาไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุ คคลและทุ นสารองตาม
กฎหมาย โดยมีการจ่ายเงินปั นผลในอดีตทีผ่านมา ดังนี
รอบผลประกอบการ
1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
2.
2.1

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น
(บาท)
1.31
0.44

เงิ นปันผลต่อหุ้น
(บาท)
1.177
0.318

อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
(%)
89.87
72.27

ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการทาคาเสนอซือหลักทรัพย์

การเข้าทาธุรกรรมซือหุ้นตามสัญญาซือขายจะทาให้บริษัทฯ มีส ัดส่วนการถือหุ ้นใน TQR เพิมเป็ นร้อยละ 44.43
ของจานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทังหมดของ TQR ซึงเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ TQR เป็ น
ผลให้บ ริษัท ฯ มีหน้ าทีตามประกาศ ทจ.12/2554 ในการจัดทาคาเสนอซือหลักทรัพ ย์ส ่ วนทีเหลือ ทังหมดของ TQR
ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทั งหมด ในราคาเสนอซือไม่ตากว่าราคาสูงสุดทีบริษัทฯ ได้
หุ ้นสามัญของ TQR ในครังนีทีราคา 5.10 บาทต่ อหุ ้น โดยบริษ ัทฯ จะต้อ งว่ าจ้า งทีปรึกษาทางการเงินในการจัดทาคา
เสนอซือหลักทรัพย์ และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินเสนอซือหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึงจะทาให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทา
รายการเพิมขึน
2.2

บริษทั ฯ มีสภาพคล่องในการดาเนิ นงานลดลง

ในการเข้าทาธุ รกรรมการซือหุ้น TQR จากกลุ่มผู้ข ายหุ ้น และการเข้าทาธุรกรรมซือขายหุ้น ตามคาเสนอซือ
หลักทรัพย์ในครังนี บริษ ัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษ ัทฯ ซึงจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนดังนี
1. ธุรกรรมการซือหุ ้น TQR จากกลุ่มผู้ขายหุ้น
2. ธุรกรรมซือขายหุ้นตามคาเสนอซือหลักทรัพย์ (ขนาดรายการสูงสุด)
มูลค่าการทารายการสูงสุดทีอาจเกิ ดขึน

520.20 ล้านบาท
651.83 ล้านบาท
1,172.03 ล้านบาท

ทังนี ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษ ัทฯ มีส ินทรัพย์สภาพคล่องดังนี
สิ นทรัพย์สภาพคล่องของ TQM
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุน เวียนอืน1)
รวม

งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ นสุด 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)
804.04
499.47
1,303.50

หมายเหตุ : 1) ได้แก่เงินฝากประจาและเงินลงทุนในตราสารหนี

แม้ว่า บริษัทฯ จะมีเงินสดเพีย งพอในการเข้าทาธุรกรรมซือหุ้นตามสัญญาซือขายจานวน 520.20 ล้านบาท แต่
ในการทาธุรกรรมซือขายหุ ้นตามคาเสนอซือหลักทรัพย์นัน หากผู้ถือหุ้นของ TQR ตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์และขาย
ส่วนที 1 - หน้า 5
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หุ ้นส่วนทีเหลือทังหมดให้แก่บริษ ัทฯ บริษ ัทฯ จะต้องใช้เงินทุนในการซือหุ ้นตามคาเสนอซือทังสิน 651.83 ล้านบาท รวม
เป็ นมูลค่าเงินทุนสูงสุดทังสิน 1,172.03 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ จะมีเ งินสดไม่เพียงพอและอาจต้องใช้เงินทุน จากเงินฝาก
ประจาและเงินลงทุนในตราสารหนีเพือให้มีเงินสดเพียงพอในการเข้าทารายการ ทาให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องกระแสเงินสด
ลดลงซึงอาจส่งผลกระทบต่อ การดาเนินงานหรือแผนการลงทุนของบริษัท ฯ อีกทังอาจทาให้บริษัทฯ เสียโอกาสทีจะได้
ผลตอบแทนจากการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้
อย่ างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า โอกาสทีผู้ถือหุ้น TQR จะตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนีนั นมี
ความเป็นไปได้น้อย เนื องจากบริษ ัทฯ จะจัดทาคาเสนอซือหุ้นสามัญของ TQR ในราคา 5.10 บาทต่อหุ้น ซึงเป็น ราคา
เสนอซือหลักทรัพย์ท ีไม่ตากว่าราคาสูงสุดทีบริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันทียืน
คาเสนอซือ กล่ าวคือ เท่ากับราคาทีบริษ ัทฯ ทาธุรกรรมการซือหุ้น สามัญของ TQR กับกลุ่มผู้ขายหุ้นทีราคาหุ้นละ 5.10
บาท โดยราคาดังกล่าวตากว่าราคาซือขายของหุ้น TQR ณ วันที 7 มีนาคม 2565 ซึงราคาปิ ดเท่ากับ 12.20 บาทต่อหุ้น
และตากว่าราคาถัวเฉลียถ่วงนาหนัก ของหุ ้นสามัญของ TQR ย้อนหลัง 12 เดือน จากวันที 7 มีนาคม 2565 ซึงมีราคา
ระหว่าง 12.18 – 19.36 บาทต่อหุ้น
3.
3.1

ข้อดีของการไม่เข้า ทารายการ
บริษทั ฯ ไม่เสียเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุรกิ จ

ในกรณีทีบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทาธุ รกรรมซือหุ ้นสามัญของ TQR ตามสัญญาซือขายหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสียเงินทุน
หมุน เวียนในการเข้าทารายการจานวน 520.20 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ อาจพิจารณานาเงิน ทุ นหมุนเวียนดังกล่าวไปลงทุน
ในสินทรัพย์อ ืนเพือสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ
3.2

บริษทั ฯ ไม่มีความเสียงจากการดาเนิ นธุรกิ จประกันภัยต่อ

ในกรณีทีบริษัทฯ ไม่ ได้เ ข้าทาธุร กรรมซือหุ ้นสามัญของ TQR ในครังนี บริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากการดาเนิน
ธุรกิจประกันภัยต่อ และไม่มีความเสียงจากการดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อ อาทิ ความเสียงจากการทีบริษัทรับประกันภัย
ต่อ (Reinsurer) ประสบปัญหาสภาพคล่องจากภาระในการชดเชยค่า สินไหมทดแทนอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้าบริษ ัทประกันภัย (Cedant) ความเสียงจากการพึงพิงบริษัท
รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) รายใหญ่ เป็ นต้น
4.
4.1

ข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ
บริษทั ฯ เสียโอกาสในการลงทุนในกิ จการทีมีศกั ยภาพ ภายใต้เงือนไขราคาทีเหมาะสม

ในกรณีทีบริษ ัทฯ ไม่ได้เข้าลงทุนใน TQR บริษ ัทฯ จะเสียโอกาสลงทุนในในกิจการทีมีศกั ยภาพการเติบโตและมี
ผลประกอบการทีดี อีกทังยังเสียโอกาสในการขยายธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษ ัทฯ ซึงอาจทา
ให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี บริษัทฯ ยังเสียโอกาสทีจะเข้าซือหุ ้น
ของ TQR ในเงือนไขราคาทีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4.2

บริษทั ฯ เสียโอกาสในการเพิ มรายได้และการกระจายทีมาของรายได้

หากบริษ ัทฯ ไม่ได้เข้าทารายการในครังนี บริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ทาให้บริษัทฯ
เสีย โอกาสทีจะสร้างรายได้เพิมเติมจากการกระจายแหล่งทีมาของรายได้ตามแผนกลยุ ทธ์ของบริษัทฯ ทาให้บริษ ัทฯ
ยังคงพึงพิงรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยเพียงธุรกิจเดียว นอกจากนี บริษ ัทฯ ยังเสียโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปแบบของเงินปั นผล
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
4.3

บริษทั ฯ เสียโอกาสในการขยายธุรกิ จใหม่ทีมีความเกียวเนื องกับธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ

บริษัทฯ เสียโอกาสในการขยายธุรกิจ ทีมีความเกียวเนืองกับธุรกิจ หลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึงอาจทาให้บริษัทฯ
เสีย โอกาสในการเพิมศักยภาพในการแข่ง ขัน จากการสร้า ง Business Synergy ระหว่ า งธุร กิจ ประกันภัย และธุร กิจ
ประกันภัยต่อ
5.
5.1

ข้อดี ของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
ลดความเสียงทีจะเกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกัน

ปัจจุบันบริษ ัทฯ และ TQR มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือกลุ่มผู้ขายหุ้น แม้ว่าด้วยลักษณะโครงสร้างทางธุรกิจ ลูกค้า
และคู่ค้าของทั งสองบริษัทจะแตกต่างกันและไม่ได้มีการแข่งขันระหว่ างกัน แต่การทีทั งสองบริษ ัทมี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน
อาจก่อให้เกิดความเสียงทีจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้หากในอนาคตมีการขยายธุรกิจเพิมเติมและอาจทาให้
ทังสองบริษัทขาดความคล่องตัวในการทาธุรกรรม การร่วมลงทุน หรือการร่วมมือเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่า งกัน เช่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน เป็นต้น
การเข้าทารายการในครังนีจะทาให้ TQR มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทาให้ท ังสองบริษ ัทสามารถใช้
ประโยชน์จ ากการเป็ น พัน ธมิต รทางธุร กิ จได้อ ย่างเต็มที ทังยัง สามารถขจัดความเสียงทีอาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใ นอนาคต รวมถึงทาให้เกิดความคล่ องตัว ในการทาธุร กรรมระหว่างกัน ซึงจะทาให้บ ริษัท ฯ และ TQR
สามารถร่ วมมือกัน ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ ได้อย่ างเต็ม ประสิทธิภาพยิงขึน โดยฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของ TQR จะถูกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
6.
6.1

ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลที เกี ยวโยงกัน
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทารายการเพิ มขึน

การเข้าทารายการเกียวโยงในครังนี มีข นาดรายการทีมีมีมูล ค่า ของรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และเกิน กว่า
ร้อ ยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนัน บริษัท ฯ มีหน้าทีต้อ งปฏิบ ัติตามประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน ทาให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ ายเพิมขึนในการว่ าจ้างทีปรึกษาการเงินอิสระเพือให้ความเห็นต่อ ผู้ถือหุ้น
รายย่อยของบริษัทฯ นอกจากนันการเข้าทาธุ รกรรมซือหุ้น TQR ดังกล่าวส่งผลให้บริษ ัทฯ เข้าถือหุ้นใน TQR เกินกว่ า
ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ TQR เป็ นผลให้บริษัทฯ มีหน้ าทีต้องทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ทีเหลือทังหมด
ของ TQR เพือให้เป็ นไปตามประกาศ ทจ.12/2554 บริษ ัทฯ จึงมีภาระต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าทารายการ
เช่นค่า ใช้จ่ายสาหรับทีปรึกษาทางการเงินในการจัดทาคาเสนอซือหลักทรัพ ย์ และค่าใช้จ่ายในการเสนอซือหลักทรัพย์
เป็ นต้น
7.
7.1

ความเสียงจากการเข้าทารายการ
ความเสียงจากการดาเนิ นธุรกิ จไม่ประสบความสาเร็จตามคาดการณ์

ผลประกอบการของ TQR ขึนกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจ อาทิ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย สภาพการแข่งขันทีรุน แรงภายในอุตสาหกรรม
ประกันภัย นอกจากนียังมีปัจ จัยอืน ๆ ทีส่งผลกระทบต่อ บริษ ัทประกันภัย โดยเฉพาะผลกระทบจากปั ญหาการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน COVID-19 ส่งผลต่ อสถานะการเงินของบริษัททีรับประกันบางบริษัท ประสบปัญหา
สภาพคล่องและนาไปสู่การปิดกิจ การในทีสุ ด เป็ น ต้น ซึงปั จจัยต่ าง ๆ ดังกล่า วอาจส่งผลกระทบต่อ ทังการลดลงของ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเช่น การหยุดขายกรมธรรม์ทีให้ความคุ้มครองโควิด-19 รวมถึงยอดขายประกันภัยประเภทอืน ๆ ก็
ลดลง เช่ น ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัย รถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เนื องมาจากการหดตัวของ
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
อุตสาหกรรมการท่องเทียวของโลกจากมาตรการจากัดการเดินทางเพือป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโ ควิด-19 ตลอด
จนถึงการลดลงของบริษัทประกันภัย ซึงต่างก็เป็ นคู่ค้าของธุรกิจนายหน้ารับประกัน ภัยต่อของ TQR ซึงปัจ จัยดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไรของ TQR และกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในทีสุด
อย่ างไรก็ตาม ทีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่า TQR มีผู้บริหารและเจ้าหน้าทีซึงมีความรู้ ประสบการณ์
และความเชียวชาญในธุรกิจรับประกันภัยต่อ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึงมีประสบการณ์ทางานในธุรกิจดังกล่าวมา
เป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดี จนได้รบั ความไว้วางใจในการใช้บริการจากคู่ค้าทังในประเทศ
และต่ า งประเทศ ทาให้สามารถร่ว มให้คาปรึกษาเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ป ระกันภัย รูปแบบใหม่ ร่วมกับ คู่ค้า และช่ว ย
ประสานงานให้คู่ค้าสามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเพิมช่องทางในการหารายได้ และ
นามาซึงผลประกอบการทีดีและมันคงอย่างต่อเนืองของ TQR
นอกจากนันการเข้าลงทุ นถือหุ้นใน TQR จะทาให้ท ังสองบริษัทได้รับประโยชน์จากการเป็ นพัน ธมิตรทางธุรกิจ
และสามารถใช้ประสบการณ์และความชานาญในธุร กิจ เพือร่ ว มกันกาหนดกลยุ ทธ์ท างธุ รกิจ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษัท ฯ ส่ง ผลให้กลุ่ม บริษั ทฯ มีความสามารถในการแข่ ง ขันในภาพรวมเพิมสูงขึน และเพิ มโอกาสในการสร้างผล
ประกอบการทีดีย ิงขึน นอกจากนีภายหลัง การเข้าทารายการ บริษัท ฯ จะมอบหมายให้กรรมการสองท่านเข้า ดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษัท TQR ซึงบริษัทฯ จะสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกาหนดนโยบายในการดาเนิน
ธุรกิจของ TQR
7.2

ความเสียงจากการลงทุนในธุรกิ จใหม่ทีบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิ จทีจากัด

เนื องจากบริษัท ฯ ยัง ไม่เ คยมีการลงทุน ในธุร กิจ นายหน้า ประกันภัย ต่ อ (Reinsurance Broker) มาก่อน ด้วย
ข้อจากัด ดังกล่าว อาจทาให้บริษทั ฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึงพิงความรู ้และประสบการณ์ ของผู้บริหาร
เดิม ของ TQR ในช่ วงแรกของการดาเนิน ธุร กิจ อย่า งไรก็ดีจ ากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารของบริษัท ฯ พบว่า บริษัท ฯ มี
นโยบายทีจะว่าจ้างผู้บริหารและทีมงานของ TQR ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) มากกว่า 20 ปี บริห ารจัดการธุ รกิจของ TQR ต่อ ไป ภายหลังการเข้า
ลงทุนซือหุ้น TQR เสร็จ สินลง นอกจากนันบริษัทฯ ยังมีน โยบายในการกากับดูแ ลการดาเนินงานในบริษัทย่ อย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาส่ งตัวแทนของบริษัทซึงมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท ีเหมาะสมกับธุรกิจของ TQR เข้า
เป็ นกรรมการและ/หรือ ผู้บริห ารใน TQR ทังนีเพือให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดาเนินงานของ TQR
เสมือนเป็ นหน่ วยงานหนึงของบริษ ัท โดยตัวแทนดังกล่า วจะต้องร่วมบริหารจัดการธุรกิจ TQR ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ระเบียบ และกฏเกณฑ์ รวมถึงกฏหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานของ TQR
ให้ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบ ด้วยเหตุนี ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า TQR จะสามารถดาเนินธุรกิจ
ดังกล่าวต่อไปได้ทันที อย่า งต่อเนือง และมีประสิทธิภาพภายหลังการเข้าทารายการ
8.

ผลกระทบภายหลังการเข้าทารายการ

ภายหลังการเข้าทารายการในครังนี จะทาให้โครงสร้างการลงทุน ในธุร กิจของบริษัทฯ เปลียนแปลงไป โดยจาก
เดิม บริษัทฯ ประกอบธุ รกิจ โดยการถือหุ้ นในบริ ษัท อืน (Holding Company) ทีประกอบธุ ร กิจ หลักในการให้บ ริก าร
นายหน้าประกันภัย ทั งธุรกิจนายหน้าประกันวิน าศภัย และธุ รกิจ นายหน้าประกัน ชีว ิต โดยปั จจุ บัน บริษ ัทมีบริษ ัทย่อยที
ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ร ันส์ โบรคเกอร์ จากัด บริษ ัท ที เจ เอ็น อินชัวร์ร ันส์ โบรก
เกอร์ จากัด และบริษ ัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด เพือดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวิน าศภัย ในขณะทีบริษ ัท ที
คิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์ร ันส์ โบรคเกอร์ จากัด และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด เพือดาเนินธุรกิจเป็นนายหน้ าประกัน
ชีว ิต นอกจากนี บริษัท มีบริษัทย่อยทีสนับ สนุน ธุรกิจหลักอีก 3 บริษ ัท ได้แ ก่ บริษ ัท ทีโอ 2020 จากัด ประกอบธุรกิจ
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ลงทุน ในต่างประเทศ บริษ ัท แคสแมท จากัด เป็ นผู ้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษ ัท อีซี
เลนดิง จากัด เป็ นผู้ให้บริการสินเชือเพือผ่อนชาระค่าซือเบียประกันภัย และบริษัทร่วมอีก 1 บริษ ัท ได้แก่ บริษ ัท ทีคิวดี
จากัด เป็ นผู้ให้บริการให้คาแนะนาทีเกียวข้องกับการประกันภัย
เนืองจากบริษ ัทฯ มีความต้องการร่ว มลงทุนหรือเข้าซือกิจการของบริษัททีมีธุรกิจทีจะเป็ นการส่งเสริมระหว่าง
กันตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างปี 2563 – 2569 เพือหาช่องทางใหม่ในการสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัท
ฯ ด้วย TQR เป็ นบริษ ัททีดาเนินธุรกิจเกียวกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) และเป็ นพันธมิตรทาง
ธุ รกิจ กับบริษั ทฯ มานานในแง่ ข องผู้พ ัฒนาผลิต ภัณฑ์และผู้ จ าหน่ า ย ดัง นั นการลงทุ นเพิมเกียวกับธุร กิจ นายหน้า
ประกันภัยต่อทีดาเนินธุรกิจโดยผู้บริหารหลักทีมีความสามารถและประสบการณ์ในวงการประกัน ภัยมากกว่า 20 ปี และมี
ผลประกอบทีดีมาอย่างต่อเนือง ซึงคาดว่าสามารถเพิมศักยภาพและความมันคงให้กับบริษ ัทฯ ได้ในระยะยาว ดังนัน การ
ลงทุน ของบริษ ัทฯใน ครังนี ถือได้ว่า เป็ น การช่ วยให้เกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจ เสริมสร้า งรายได้และการกระจายความ
เสียงในการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ
ภายหลังการทาธุรกรรมซือหุ้น TQR ตามสัญญาซือขาย บริษัทฯ จะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน TQR เพิมขึนและ
เมือรวมกับจานวนหุ้นสามัญของ TQR ทีบริษัทฯ มีอยู่เดิม 190,000 หุ้น จะทาให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ TQR เท่ากับ
102,190,000 หุ ้น คิดเป็น ร้อยละ 44.43 ของจานวนหุ้น ทีออกและจาหน่ ายได้ แล้ว ทังหมดของ TQR ภายหลังการทา
รายการดังกล่าวบริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ จานวนสองท่านเพือเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท TQR
นอกจากนี ผลจากการทาธุรกรรมซือหุ้นสามัญของ TQR ตามสัญญาซือขายจะทาให้บริษัทฯ มีหน้าทีทาคาเสนอ
ซือหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือ หลักทรัพ ย์เพือครอบงากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยบริษัทฯ มีหน้ าทีจะต้องทาคาเสนอซือหุ้นสามัญ
ส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR จานวน 127,810,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ายได้ แล้ว
ทั งหมดของ TQR ในกรณีทีผู้ถือหุ้น ของ TQR ตอบรับคาเสนอซือและขายหุ้นสามัญของ TQR ในส่ว นทีเหลือทังหมด
ให้แก่บริษ ัทฯ ตามคาเสนอซือหลักทรัพย์ จะทาให้บริษ ัทฯ ถือหุ้นของ TQR ในสัดส่วนสูงสุดทีร้อยละ 100.00 ของจานวน
หุ ้นทีออกและจาหน่ายได้แล้วทังหมด ทังนี โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทารายการ และภายหลังการเข้า
ทารายการเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนซือหุ้นสามัญ TQR สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี
โครงสร้างกลุ่มบริษทั TQM ก่อนทารายการ

ธุร กิจนายหน้าประกันภัย
100%
100%
100%
51%
51%

TQM Broker
TJN

TQM Life
True Extra Broker
True Life Broker

100%
100%
100%
100%
76%

ธุรกิจสนับสนุ น

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

TQD

TO 2020
TQC
EASY
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*0.08%

* บริษัทฯ ซือหุ ้นสามัญของ TQR 190,000 หุ ้น
ทีออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครังแรก
(IPO) ในปี 2564

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริษทั TQM หลังทารายการ

ธุร กิจนายหน้าประกันภัย
100%
100%
100%
51%
51%

TQM Broker

TJN
TQM Life
True Extra Broker
True Life Broker

ธุรกิจสนับสนุ น

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

100%
100%

TQD

100%

TO 2020

100%

TQC

76%

**

** TQM จะมีสดั ส่วนการถือหุ้น
1) 44.43% ภายหลังซือหุ้นจากกลุ่มผู ้ขาย
2) สู ง สุ ด 100% ห ลั ง ท า ค า เ ส น อ ซื อ
หลักทรัพ ย์ (กรณี ผู้ถ ือหุ ้นทีเหลือ ทั งหมด
ตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษ ัทฯ)

EASY

จากการพิจารณาข้อดีแ ละข้อด้อยของการเข้าทารายการ ข้อ ดีและข้อด้อ ยของการไม่ เข้า ทารายการ ทังที
เกียวกับลักษณะรายการและทีเกียวกับการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันเมือเทียบกับบุคคลภายนอก รวมถึงความ
เสียงจากการเข้าทารายการ ทีปรึกษาฯ เห็นว่าโดยภาพรวมการเข้าทารายการการทีเกียวโยงกันสาหรับการเข้า ลงทุนซือ
หุ ้นสามัญของ TQR ในครังนี จะสร้าง ประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ทีปรึกษาฯ จึง
มีค วามเห็น ว่าการเข้าทารายการในครังนี มีค วามสมเหตุสมผล
9.

การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ทีปรึกษาฯ ได้สรุปมูลค่า TQR ตามวิธีการประเมิน มูลค่า ยุติธรรมตามตารางดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR

ล้านบาท
วิธีมูลค่าทางบัญชี
457.91
วิธีปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี
457.91
วิธีมูลค่าตามราคาตลาด
2,801.73 – 4,452.75
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อ หุ้น
3,871.19 – 4,665.19
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
2,754.35 – 3,605.73
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด กรณี ฐาน
3,700.12
กรณี วิเคราะห์ความไว
3,276.37 – 4,280.23
ทีมา : ประมาณการโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

บาทต่ อหุ้น
1.99
1.99
12.18 – 19.36
16.83 – 20.28
11.98 – 15.68
16.09
14.25 – 18.61

สูงกว่า (ตากว่า)
ราคาซือขาย 5.10 บาทต่อหุ้น
บาทต่ อหุ้น
ร้อยละ
(3.11)
(60.96)
(3.11)
(60.96)
7.08 – 14.26 138.85 - 279.60
11.73 – 15.18 230.02 - 297.71
6.88 – 10.58 134.81 - 207.39
10.99
215.44
9.15 – 13.51 179.32 – 264.90

ความ
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ทีปรึกษาฯ เห็นว่า วิธีทีเหมาะสมทีสุดในการประเมินมูลค่า หุ ้นของ TQR ในครังนีคือ วิธีส่วนลดกระแสเงินสด
เนืองจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสด จะสะท้อนผลการดาเนิน งาน และคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของ TQR โดยสรุ ป ทีปรึกษาฯ เห็นว่า ช่วงมูล ค่า ยุ ติธรรมของ TQR อยู่ในช่ว งราคา 14.25 – 18.61 บาทต่อหุ้น
หรือคิดเป็นมูล ค่ารวมประมาณ 1,453.00 – 1,898.19 ล้านบาท (จานวนหุ้นตามสัญญาซือขาย 102.00 ล้านหุ้นหรือคิด
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
เป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ า ยแล้วทังหมดของ TQR) ซึงเมือเทียบกับราคาซือขายหุ้น TQR ทีมี
มูล ค่าเท่ากับ 520.20 ล้านบาท หรือ 5.10 บาทต่อหุ้น ปรากฏว่าราคาซือขายนั นตากว่ามูลค่ายุต ิธรรมทีร้อยละ 179.32 –
264.90 ดังนัน ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซือขายเป็ นราคาทีเหมาะสม
จากการพิจ ารณาทังข้อดี ข้อด้อย และความเสียงของการทารายการ รวมทั งการประเมินมูล ค่า ของสินทรัพ ย์
ดังกล่ าว ทีปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการในครังนี มีความสมเหตุสมผลและมีราคาทีเหมาะสม ผู้ถือ หุ้น ควร
อนุมตั ิ การเข้าทาการรายการทีเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนซือหุ้นสามัญของ TQR ในครังนี
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ส่ว นที 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลทีใช้ในการจัดทารายงาน
ทีปรึกษาฯ ได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องกับการเข้าทารายการในครังนี ซึงเป็นเป็ นรายการทีเกียวโยง
กันของบริษ ัทฯ ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกันฯ จากข้อมูลทีได้รับจากบริษัทฯ การสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป รวมถึงข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึงรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง
1. มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษ ัทฯ และสารสนเทศทีเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเกียวข้องกับการ
เข้าทารายการในครังนี
2. เอกสารของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ เป็นต้น
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ TQR สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
5. แผนธุรกิจของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย
6. การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษ ัทฯ รวมถึงบุคคลทีเกียวข้อง
7. ข้อมูล สถิติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของทีปรึกษาฯ ตังอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมู ล และ/หรือ เอกสาร ซึงทีปรึกษาฯ ได้ร ับ ตลอดจนการ
สัม ภาษณ์ผู้บ ริห ารของบริษั ทฯ รวมถึงบุ คคลทีเกียวข้อ ง เป็ นข้อ มูล ทีถู กต้อ งและเป็ นความจริ ง โดยที ปรึ กษาฯ ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูล ดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี
ทีปรึกษาฯ ถือว่ า สัญญาและข้อตกลงทางธุร กิจต่ างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มี การเปลียนแปลง
เงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก รวมถึงไม่มีเหตุการณ์หรือเงือนไขใดๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทา
รายการในครังนีของบริษัทฯ
ดังนัน หากข้อมูล และ/หรือเอกสารซึงทีปรึกษาฯ ได้รับไม่ถูกต้อ ง และ/หรือไม่เป็ นความจริง หรือสัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มีผลบังคับใช้และ/หรือไม่ผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือมีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน
หรือยกเลิก และ/หรือมีเหตุการณ์ห รือเงือนไขใดๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ การเข้าทารายการในครั งนี
ของบริษัทฯ ก็อ าจส่ง ผลต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ ซึงทีปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อ ผลกระทบดังกล่ าวต่ อ
บริษ ัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้
ความเห็นของทีปรึกษาฯ จัดทาขึนภายใต้ ข้อมูล ซึงทีปรึกษาฯ ได้ร ับ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงือนไขทาง
เศรษฐกิจ และปัจ จัยอืนๆ ทีเกิดขึนในระหว่างการจัดทา ซึงอาจมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีปรึกษาฯ โดยทีปรึกษาฯ ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงความเห็น ของรายงานความเห็น
ของทีปรึกษาฯ ฉบับนี
เท่านัน

รายงานความเห็น ของทีปรึกษาฯ ฉบับนี จัดทาขึนเพือนาเสนอเป็ นข้อมูลเพิมเติมให้กับผู้ถือ หุ้นของบริษ ัทฯ
อย่ า งไรก็ตาม รายงานความเห็นของทีปรึกษาฯ มิได้เป็ น การรับรองผลสาเร็ จของการเข้า ทารายการต่ างๆ
รวมถึง ผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิ ดขึนจากการเข้า ทา
รายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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ส่ว นที 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.1

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์เปอร์เรชัน จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรือ “TQM”) ครังที
2/2565 เมือวันที 8 มีน าคม 2565 ได้ม ีม ติอนุ ม ัติให้เ สนอวาระต่อ ทีประชุ มสามัญผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ เพือพิจารณา
อนุ ม ัติใ ห้ บริษ ั ทฯ เข้า ทารายการลงทุ นซื อหุ ้นสามัญ ของบริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน
102,000,000 หุ ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุ้น ทีออกและจาหน่ายได้แล้วทังหมดของ TQR จากผู้ถือหุ ้น
เดิมของ TQR ซึงเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษ ัทฯ โดยซือจาก 1) นายอัญชลิน พรรณนิภ า (“นายอัญชลิ น”) จานวน
59,500,000 หุ ้น และ 2) นางนภัส นันท์ พรรณนิภา (“นางนภัสนัน ท์ ”) จานวน 42,500,000 หุ้น (รวมเรียกว่ า “กลุ่ม
ผู้ขายหุ้น ”) ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ ารวมทังสินจานวน 520.20 ล้านบาท (ซึงต่ อไปในรายงานฉบับนี
เรียกว่า “ธุรกรรมการซือหุ้น TQR”)
ทั งนี ภายหลังธุร กรรมการซือหุ้น สามัญของ TQR บริษ ัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 44.43 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR ซึงเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
ของ TQR เป็ นผลให้บริษัทฯ มีห น้ าทีต้องทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ทีเหลือทังหมดของ TQR เป็ นจานวน 127,810,000
หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR ในราคาเสนอซือหลักทรัพย์ทีไม่ตา
กว่ าราคาสูง สุดทีบริษัท ฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่า งระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันทียืนคาเสนอซือ กล่าวคือ
เท่ากับราคาทีบริษัทฯ ทาธุ รกรรมการซือหุ้นสามัญของ TQR กับกลุ่มผู้ขายทีราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูล ค่ ารวม
ทั งสินจานวน 651.83 ล้ านบาท ทั งนี เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศ
ทจ.12/2554”) โดยบริษ ัทฯ คาดว่าจะเริมทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR ได้ภายไตรมาสที 2 ปี
2565 ภายหลังจากทีธุรกรรมการซือหุ้นสามัญของ TQR เสร็จสินแล้ว
สรุปรายละเอียดการเข้าทารายการลงทุนซือหุ้นสามัญของ TQR
ผู้ขาย
1) นายอัญชลิน
2) นางนภัสนันท์
3) ผู้ ถื อ หุ้ น ราย อื น ที
ต อบ รั บ คา เ สนอ ซื อ
หลักทรัพย์ของบริษ ัทฯ

รวม
4) ปัจจุบัน TQM
ถือหุ้น TQR
รวม

จานวนหุ้นทีจะได้มา
(หุ้น)
59,500,000
42,500,000
127,810,0001)

229,810,000

ร้อยละ ราคาได้มา จานวนเงิ นรวม
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
25.87
5.10
303,450,000 ตามมติ ค ณะกรรมการ
18.48
5.10
216,750,000 บริษัท วันที 8 มี.ค. 2565
55.57
5.102)
651,831,0003) บ ริ ษั ท ฯ จ ะ เ ริ ม
กระบวนการทาคาเสนอ
ซื อหลั ก ทรั พ ย์ ท ั งหมด
ของ TQR ภายหลังจากที
ธุรกรรมการซือหุ ้นสามัญ
ของ TQR จากกลุ่ม ผู้ขาย
เสร็จสมบูรณ์
99.92
1,172,031,000

190,0004)

0.08

230,000,000

100.00

หมายเหตุ : 1) จานวนหุ ้นทีเหลือทังหมดทีบริษัทฯ จะทาคาเสนอซือหลักทรัพย์
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2) ราคาสูงสุดทีบริษัทฯ บุค คลตามมาตรา 258 และ Acting in Concert ได้มาใน 90 วัน ก่อนวันทียืนคาเสนอซือหลักทรัพย์
3) คานวณภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทีเหลือทั งหมดตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4) บริษัทฯ ซือหุ ้นสามัญ TQR ตั งแต่ TQR เสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครังแรก (Initial Public Offering - “IPO”)
เพือซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างธุรกิ จ ณ ปัจจุบนั ของ TQM

ธุร กิจนายหน้าประกันภัย
100%
100%
100%
51%
51%

TQM Broker
TJN
TQM Life
True Extra Broker

100%
100%
100%
40%

ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

TQD
EASY

*0.08%

* บริษัทฯ ซือหุ้นสามัญของ TQR 190,000 หุ ้น
ทีออกและเสนอขายให้แก่ป ระชาชนครั งแรก
(IPO) ในปี 2564

TO 2020

True Life Broker

โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างธุรกิ จ ของ TQM หลังธุรกรรมการซือหุ้น TQR

ธุร กิจนายหน้ าประกันภัย
100%
100%

100%

TQM Broker
TJN

100%
100%

ธุรกิจสนับสนุ น

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

TQD

**

** TQM จะมีสดั ส่วนการถือหุ้น

1) 44.43% ภายหลังซือหุ ้นจากกลุ่มผู้ขาย

40%

TQM Lifeอหุ้น TQR ดังกล่า วถือเป็ นรายการได้
EASY มาซึงสินทรัพ ย์ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่าย
ทั งนี ธุรกรรมการซื
2) สู ง สุ ด 100% ห ลั ง ท า ค า เ ส น อ ซื อ
51%
ไป ตามประกาศคณะกรรมการกากั
บ
ตลาดทุ
น
ที
ทจ.
20/2551
เรื
องหลั
ก
เกณฑ์
ใ
นการทารายการที
ทีเข้
ข่าย
หลัก ทรัพ ย์ (กรณีมีผนู้ถัยื อสาคั
หุ้น ทีญเหลื
อทัางหมด
True Extra Broker
TO 2020
อหลักทรัพย์ของบริ
ษ ัทฯ)
เป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงทรัพ ย์ สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัตอบรั
กทรัพบคาเสนอซื
ย์แ ห่ง ประเทศไทย
เรืองการ
51%
เปิ ดเผยข้อมูลและTrue Life Broker

ทั งนี ธุรกรรมการซือหุ้น TQR ดังกล่า วถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจาหน่าย
ไป ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ใ นการทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย เรืองการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศเรืองการได้มาหรือจาหน่ ายไป”) โดยมีข นาดรายการสูงสุดเท่า กับร้อ ยละ 30.22 ตาม
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เกณฑ์มูลค่ าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ TQR ฉบับตรวจสอบ สาหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
และเมือคานวณขนาดรายการได้มาซึงสินทรัพย์ท ีเกิดขึนระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุ ม ัติให้
เสนอต่อทีประชุ มผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุม ัติการเข้า ทาธุรกรรมการซือขายหุ ้น ทาให้ขนาดรายการได้มาซึง
สินทรัพย์ในครังนี จะมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 31.07 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพ ย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็ น
รายการถือ เป็นรายการประเภทที 2 ทีมีขนาดรายการซึงมีมูล ค่าเท่า กับ ร้อยละ 15.00 หรือสูง กว่า แต่ ตากว่าร้อยละ
50.00 และไม่ม ีการออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึงสินทรัพย์ ตามประกาศเรืองการได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ งสินทรัพย์ ดัง นันบริษัทฯ จึงมีห น้า ที 1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดัง กล่าวของบริษ ัท ฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี(1) ท้ายประกาศเรืองการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และ
2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้มาและจาหน่ ายไปซึงสิน ทรัพย์ข องบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับจากวันที
เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
นอกจากนี เนืองจากกลุ่มผู้ขายเป็ นกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 57.96 ของทุ นจะทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ TQM ผ่านการถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 6.81 ของทุน
จะทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ TQM และการถือหุ ้นทางอ้อมผ่า นทางบริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด
(“EG”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.15 ของทุ นจะทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ TQM (โดย EG มีนายอัญชลิน และนางน
ภัสนันท์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และนายอัญชลิน เป็ นกรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม โดยถือหุ้น คิดเป็น สัดส่วน
ร้อยละ 66.66 และ 33.32 ของทุนจะทะเบียนทีชาระแล้วทังหมดของ EG ตามลาดับ) ดังนัน ธุรกรรมการซือหุ้น ดังกล่าว
จึงเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูล และการ
ปฎิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการ
ที เกียวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 36.90 ของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เมือคานวณ
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงมี
มูล ค่าของรายการสูง กว่า 20 ล้านบาท และมากกว่ าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และ
บริษ ัทฯ ไม่มีการเข้าทารายการทีเกียวโยงกับบุคคลกลุ่มเดียวกันคือ กลุ่ม ผู ้ขายทีเกิดขึนระหว่าง 6 เดือนก่อนวัน ที
คณะกรรมการบริษ ัทฯ มีมติอนุม ัติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ พิจารณาอนุ ม ัติการเข้า ทาธุรกรรมการซือ
ขายหุ้น
ดังนัน บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีีต้องดาเนินการต่าง ๆ ดังนี 1) แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็น
เกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ และรายการเกียวโยงกันดังกล่าวต่อ ผู้ถือหุ ้น 2) เปิ ดเผยสารสนเทศทีเกียวข้องกับ
การได้มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกันแก่ตลาดหลักทรัพย์ และ 3) เสนอให้ท ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือ
พิจ ารณาอนุ ม ัติการเข้า ทารายการดังกล่า ว โดยต้ องได้ร ับคะแนนเสีย งอนุ ม ัติไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ้น ทีมีส่วนได้เสีย โดยบริษัท
ฯ ได้แต่ งตังบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัดเป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีปรึกษาฯ” หรือ “IFA”) เพือให้ความเห็น
แก่ผู้ถือหุ ้นรายย่อยของบริษัทฯ เกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
3.2

วัน / เดือน / ปี ที ทารายการ
บริษัทฯ จะเข้าทาธุรกรรมการลงทุน ซือหุ้น สามัญของ TQR ภายหลังจากทีได้รับอนุม ัติจากทีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2565 ทีจะจัดขึนในวันที 28 เมษายน 2565 และเมือเงือนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญาซือ
ขายหุ้นได้สาเร็จ ลุล่ วง (ตามรายละเอียดส่ว นที 3.6 ของรายงานฉบับนี) โดยในเบืองต้ น บริษ ัทฯ คาดว่า การเข้า ทา
รายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565
ส่วนที 3 - หน้า 3

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
สรุปขันตอนในการทารายการธุรกรรมการลงทุนซือหุ้น TQR
ลาดับที
1.
1.1

1.2

1.3
2.
2.1

3.3

วันที

ขันตอนการปฎิ บตั ิ งาน

การเข้าทาธุรกรรมซือหุ้น TQR โดยการทาสัญญาซือขายหุ้นกับกลุ่มผู้ขาย
8 มี.ค. 2565
TQM ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2 /2565 เรือง 1) การเข้า ซือหุ้น TQR
จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (“กลุ่มผู้ขาย”) และ 2)
การทาคาเสนอซือหุ้น TQR และเปิดเผยมติทีประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 เม.ย. 2565 TQM ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจาปี 2565 เพือพิจารณาอนุม ัติวาระการเข้าซือหุ้น
TQR จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนัน ท์ พรรณนิภา และการทาคา
เสนอซือหุ้น TQR และเปิดเผยมติท ีประชุม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในไตรมาส 2 TQM ดาเนินการซือขายหุ้น TQR จากกลุ่มผู้ขายผ่านระบบการซือขายของตลาด
ปี 2565
หลักทรัพย์ฯ
การทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั
TQR
ภายในไตรมาส 2 บริษัทฯ คาดว่าจะเริมทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR ได้
ปี 2565
ภายไตรมาสที 2 ปี 2565 ภายหลังจากทีธุรกรรมการซือหุ ้นสามัญของ TQR เสร็จ
สินแล้ว
คู่สญ
ั ญาที เกียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
กรณีการซือหุ้น TQR โดยการเข้าทาสัญญาซือขายหุ้น

ผู้ซือ

:

บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“TQM”)

ผู้ขาย

:

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) ประกอบด้วย
รายชือ
จานวนหุ้นทีเสนอขาย
ร้อยละ1)
1) นายอัญชลิน พรรณนิภา
59,500,000
25.87
2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
42,500,000
18.48
รวม
102,000,000
44.35
หมายเหตุ : 1) สัดส่วนร้อยละของจานวนหุ้นทีเสนอขายเมือเปรียบเทียบกับจานวนหุ้น
จดทะเบียนทีออกและจาหน่ายได้แล้วของ TQR เท่ากับ 230.00 ล้านหุ้น
5.10 บาทต่อหุ้น

ราคาเสนอซือ

:

มูลค่าการซือขาย

:

520,200,000 บาท (ห้าร้อยยีสิบล้านบาทสองแสนบาทถ้วน) แบ่งเป็ น
1) นายอัญชลิน พรรณนิภา มูลค่ารวมทังสิน 303,450,000 บาท
2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา มูลค่ารวมทังสิน 216,750,000 บาท

ความสัมพันธ์
ระหว่า งกัน

:

บริษ ัทฯ และกลุ่มผู้ขาย เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทฯ ตาม ประกาศรายการทีเกียว
โยงกัน เนืองจากเป็ น กรรมการและผู้บ ริหาร รวมทังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ
เนืองจากกลุ่มผู้ข าย รวมทังบริษ ัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด (EG) ถือ หุ้น
บริษัทฯ รวมทังสินร้อยละ 57.96 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ

ส่วนที 3 - หน้า 4

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
บริษัทฯ และกลุ่ มผู้ข ายเป็ น ผู้ท ีจะได้ร ับ เสนอแต่งตั งเป็ น กรรมการและกรรมการผู้ มี
อานาจผูกพันของ TQR
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลหรือนิ ติบุคคลทีเกียวข้องในรายการในครังนี
ลักษณะความสัมพันธ์ / ดารงตาแหน่ ง
รายชือกลุ่มผู้ขาย
1)
(บุคคลทีเกียวโยงกัน)
TQM
TQR2)
EG3)
1) นายอัญชลิน พรรณนิภา
1) ด าร ง ต า แ หน่ ง ป ร ะ ธา น 1) ถื อ หุ ้ น ในTQR จานวน 1) ดารงตาแหน่ ง กรรมการ /
(คู่สมรสของนางนภัสนันท์) กรรมการ/ ประธานบริษัท
59,500,000 หุ้ น (คิ ด เป็ น กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
2) ถื อ หุ้ น ใ น TQM จ า น ว น สั ด ส่ ว นการถือ หุ้ น ร้อ ยละ 2) ถื อ หุ้ น ใ น EG จ า น ว น
11,195,000 หุ้น(คิดเป็ นสัดส่วน 25.87 ของจานวนหุ้นทีออก 899,850 หุ้ น (คิดเป็ น สัดส่ วน
การถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 3.73 ของ แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ด้ แ ล้ ว การถือหุ้น ร้ อ ยละ 66.66 ของ
จานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ าย ทังหมด)
จานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ า ย
ได้แล้วทังหมด)
ได้แล้วทังหมด)
2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา 1) ดารงตาแหน่ ง ก รรมการ / 1) ถื อ หุ ้ น ในTQR จานวน 1) ถื อ หุ้ น ใ น EG จ า น ว น
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
42,500,000 หุ้ น (คิ ด เป็ น 449,850 หุ้ น (คิดเป็ น สัดส่ วน
2) ถื อ หุ้ น ใ น TQM จ า น ว น สั ด ส่ ว นการถือ หุ้ น ร้อ ยละ การถือหุ้น ร้ อ ยละ 33.32 ของ
9,248,200 หุ้น (คิดเป็ นสัดส่วน 18.48 ของจานวนหุ้นทีออก จานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ า ย
การถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 3.08 ของ แ ล ะ จ า ห น่ า ย ไ ด้ แ ล้ ว ได้แล้วทังหมด)
จานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ าย ทังหมด)
ได้แล้วทังหมด)
ทีมา :

1) บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงแสดงข้อมูลรายชือผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2564
2) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึงแสดงข้อมูลรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 17 มีนาคม 2565
3) บอ.จ. 5 ของ EG ออกโดยกระทรวงพาณิช ย์ ลงวันที 12 มกราคม 2565

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ TQM และ TQR ของกลุ่มผู้ขายหุ้น

นายอัญชลิน
พรรณนิ ภา

นางนภัสนันท์
พรรณนิ ภา

66.66%
3.73%

ผู้ถือหุ้นอืน

33.32%
EG

3.08%

42.04%

25.87%

18.48%

51.15%
TQM
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0.08%

TQR

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ข้อมูลเกียวกับบริษทั ที คิ ว อาร์ จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดสรุปดังนี
1. ข้อมูลทัวไปของบริษทั
ชือบริษัท
วันทีจดทะเบียนจัดตัง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ทีตังสานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

ผู้สอบบัญชี

บริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
20 มีนาคม 2555
0107563000274
46/7 อาคารรุ่ง โรจน์ธ นกุ ล ชัน 8 ถนนรัช ดาภิ เษก แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ วยขวาง
กทม. 10310
115,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
115,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ประกอบธุ ร กิ จ นายหน้า ประกัน ภัย ต่ อ (Reinsurance Broker) ในการให้ บริ การจัดหา
ประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) ตังแต่การให้
คาปรึกษาแก่ลู กค้า เพือจัดหาสัญญาประกัน ภัย ต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance)
และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ทีเหมาะสมทีสุดแก่
คู่ค้าทังบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ตลอดจนร่วม
วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้คาปรึกษาเกียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รู ป แบบใหม่ จากต่ างประเทศและนามาประยุ ก ต์ให้สอดคล้องกับ ตลาดประกัน ภัยของ
ประเทศไทย และประสานงานให้คู่ค้า ของบริษ ัทฯ สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทาประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์
บริษ ัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และหนังสือรับรอง TQR ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

2. คณะกรรมการบริษทั
รายชือคณะกรรมการของ TQR ก่ อนและหลังการทารายการ
ก่ อนการเข้าทารายการ1)
รายชือคณะกรรมการ

1. นาย กฤษณะ บุญยะชัย
2. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
3. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์
4. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์
5. นาย กฤษณ์ สุจเร
6. น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
7. นาย ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม
8. นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์

ส่วนที 3 - หน้า 6

หลังการเข้าทารายการ2)
1. นาย กฤษณะ บุญยะชัย
2. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
3. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์
4. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
5. นาย กฤษณ์ สุจเร
6. น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
7. นาย ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม
8. นาย ทนุธ รรม เกียรติไพบูลย์
9. นายอัญชลิน พรรณนิภา
10. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน

ผู้มีอานาจลงนาม

ก่ อนการเข้าทารายการ1)

หลังการเข้าทารายการ2)

นายชนะพันธุ์ พิร ิยะพันธุ์ หรือนางยุ พเรศ
พิริยะพัน ธุ์ ลงลายมือ ชือร่ว มกับ นายพร
เกษม เหล่าฤทธิรัตน์ และประทับตราสาคัญ
ของบริษัทฯ

นายชนะพัน ธุ์ พิ ริย ะพั นธุ ์ หรือ นางยุ พ เรศ
พิร ิยะพัน ธุ์ หรือนายพรเกษม เหล่า ฤทธิรัตน์
คนใดคนหนึง ลงลายมือชือร่วมกับ นายอัญช
ลิน พรรณนิภา หรือนางนภัสนันท์ พรรณนิภา
รวมเป็ นสองคน และประทับ ตราสาคัญ ของ
บริษัทฯ

ที มา : 1) หนังสือรับรอง TQR ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
2) ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ TQR ในเรืองทีเกียวกับบริหารจัดการ
และการดาเนินธุรกิจ TQR ทังนีขึนอยู่กบั มติทีประชุมผู้ถือหุ้นของ TQR หรือทีประชุมคณะกรรมการของ TQR (แล้วแต่กรณี)

เมือครังก่อตัง TQR นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา มีสถานะเป็ นเพียงผู้ถือหุ้นเท่านัน
โดยไม่ มีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการธุร กิจ ตั งแต่ต้น เนืองจากลั กษณะธุ ร กิจของ TQR จะเน้นบุคลากรทีมีความ
เชียวชาญในด้านการประกันภัยต่อ ประกอบกับคุณอัญชลินและคุณนภัสนันท์มีความเชื อมันในความสามารถของกลุ่ม
ผู้บริหารของ TQR จึงไว้ใจให้คุณชนะพันธ์ พิริยะพันธุ์ คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และคุณพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ ซึงเป็ นผู้
ร่วมก่อตังและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า 20 ปี เป็ นผู ้บริหารหลักของ TQR
ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการซือหุ้น TQR เสร็จสินลง จะทาให้ TQR มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
โดยบริษ ัท ฯ จะต้ องปฎิบัติตามนโยบายการกากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อ ยและบริษัท ร่วม เพือให้บริษ ัทฯ
สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษ ัทร่วม ได้เสมือนเป็ นหน่ วยงาน
หนึ งของบริษัทฯ เพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ของบริษัทฯ รวมทังมีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่ว มได้อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยการแต่งตังหรือเสนอชือบุ คคลเป็ นกรรมการและผู้บริหารใน
บริษ ัทย่อ ยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
จากเหตุผลดังกล่าวบริษ ัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอชือนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ให้
เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ เพือเข้าเป็ นกรรมการใน TQR เนืองจากเห็นว่า คุณอัญชลินและคุณนภัสนันท์มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต และมีประสบการณ์ เกียวกับธุร กิจประกันภัย มายาวนาน มีความรู ้ ประสบการณ์ และ
สามารถใช้ดุลยพินิจ ในการพิจ ารณาออกเสียงในการประชุ มคณะกรรมการของ TQR ในเรืองทีเกียวกับการบริหาร
จัดการทัวไปและการดาเนินธุรกิจเพือประโยชน์ สูงสุดของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย ตามหน้าทีและความรับผิดชอบตาม
กฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ
3. ผู้ถือหุ้น
ภายหลังการเข้าซือหุ้นสามัญของ TQR บริษ ัทฯ จะถือหุ้นใน TQR รวมร้อยละ 44.43 ภายหลังจากกลุ่มผู้ขาย
ขายหุ้นทั งหมดแก่บ ริษัท ฯ และจะถือหุ้นใน TQR รวมร้อยละ 100 กรณีผู้ถือหุ้นทุ กรายทีเหลือของ TQR ตอบรับคา
เสนอซือจาก TQM ในการทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR
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โครงสร้างการถือหุ้นของ TQR ก่ อนและหลังการทารายการ
ก่อนการเข้าทารายการ1)

หลังการเข้าทารายการ2)

หลังการเข้าทารายการ
และทาคาเสนอซือ3)

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น

รายชือผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

1. บริษัท ทีค วิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
190,000
0.08 102,190,000
44.43 230,000,000
2. นายอัญชลิน พรรณนิภา
59,500,000
25.87
3. นางนภัสนันท์ พรรณนิภ า
42,500,000
18.48
4. นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
30,600,000
13.30
30,600,000
13.30
5. นายพรเกษม เหล่าฤทธิร ตั น์
20,400,000
8.87
20,400,000
8.87
6. นายกฤษณ์ สุจเร
17,000,000
7.39
17,000,000
7.39
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
2,010,100
0.87
2,010,100
0.87
8. นายนฤทธิ เนาวรัตน์ว ฒ
ั นา
1,985,400
0.86
1,985,400
0.86
9. น.ส.วลัยณัฐ ตรีวศิ วเวทย์
1,725,500
0.75
1,725,500
0.75
10. นายมนต์ช ยั ลีศิรกิ ุล
1,490,000
0.65
1,490,000
0.65
11. น.ส.สุลลิตา ถานบุรี
1,211,400
0.53
1,211,400
0.53
12. อืนๆ
51,387,600
22.34
51,387,600
22.34
รวม
230,000,000 100.00 230,000,000
100.00 230,000,000
ทีมา : 1) บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึงแสดงข้อมูลรายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 17 มีนาคม 2565
2) โครงสร้างการถือหุ้น TQR ภายหลังจากบริษัทฯ ทารายการเข้าซือหุ ้นจากกลุ่มผู้ขาย
3) โครงสร้างการถือหุ้น TQR ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ ้นทีเหลือทังหมดตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ร้อยละ
100.00
-

100.00

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ TQR ก่ อนและหลังการเข้า ทารายการ
2. โครงสร้างภายหลัง
การเข้าซื อหุ้นจากกลุ่ มผู้ขาย

1. โครงสร้างก่อนการทารายการ

นายอัญชลิน และ
นางนภัสนันท์

ผู้ถือหุ้นอืน

TQM

44.35%

0.08%

55.57%

ผู้ถือหุ้นอืน

TQM

44.43%

TQM

55.57%

TQR

TQR

3. โครงสร้างภายหลัง
การทาคาเสนอซือหลักทรัพย์

100.00%1)
TQR

หมายเหตุ : สัดส่วนดังกล่าวขึนอยู่กบั ความสาเร็จในการทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ
TQR ตอบรับคาเสนอซือ จะทาให้สัดส่วนของหุ ้นทีถือหลังการซือทั งหมดจะเพิมขึนเป็ นประมาณร้อยละ 100.00

4. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
- ไม่ม ี –
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5. ข้อมูลสรุปทางการเงิ นของ TQR
งบแสดงฐานะการเงิ น1)
(หน่ วย : ล้า นบาท)
ประเภทงบ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุท ธิ

31 ธ.ค. 2562
งบตรวจสอบ
งบเฉพาะกิ จการ
128.67
72.40
56.27
ปี 2562
132.49
88.45
44.04

31 ธ.ค. 2563
งบตรวจสอบ
งบเฉพาะกิ จการ
212.98
111.49
101.50
ปี 2563
196.04
121.99
74.06

31 ธ.ค. 2564
งบตรวจสอบ
งบรวม2)
547.36
88.15
459.21
ปี 2564
256.37
158.91
97.46

หมายเหตุ : 1) โปรดอ่านรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ TQR ได้ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี
2) TQR เข้าลงทุนในบริษัท อาร์สแควร์ จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 55 ซึงเป็ น บริษัททีจดทะเบียนจัดตังใหม่ เมือวันที 22
กันยายน 2564 เพือให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพือการศึก ษาและการเรีย นรู้อ อนไลน์ (Online Learning Solutions)
และระบบระบุต ัวตนผู้ใช้งาน ( Face Detection and Face Recognition) ปั จจุบ ันบริษั ทดังกล่ าว ยัง ไม่ ม ีร ายได้ จากการ
ดาเนินธุร กิจ

3.4
3.4.1

ประเภทและขนาดของรายการ
รายการได้มาซึงสิ นทรัพย์
รายละเอียดข้อมูล การคานวณขนาดรายการ มูลค่าสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) และกาไรสุทธิของบริษัทฯ
และ TQR ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษทั ฯ1)
TQR2)
ข้อมูลทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์สิทธิการใช้
หัก สินทรัพย์ไม่ม ีตัวตน
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หัก หนีสินรวม
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นทีไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA)
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) สุท ธิของบริษ ัท 12 เดือนย้อนหลัง

4,436.40
483.72
755.68
27.21
1,425.81
334.22
1,409.76
891.77

547.36
14.46
12.48
4.60
88.15
1.33
426.34
97.46

หมายเหตุ : 1) งบการเงินของบริษ ัทฯ สาหรับปีส ินสุด วันที 31 ธันวาคม 2564 ฉบับตรวจสอบซึงผ่านการตรวจสอบจากผู ้ตรวจสอบบัญชี
2) งบการเงินของ TQR สาหรับปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2564 ฉบับตรวจสอบ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณขนาดรายการ
เกณฑ์การคานวณ
ขนาดรายการ
1) เกณฑ์มูลค่าของ
สินทรัพย์ (NTA)

สูต รการคานวณ1)
(NTA ของ TQR x สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x 100)
NTA ของบริษัทฯ
(426.34 x 99.92% x 100) / 1,409.76
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ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
30.22

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
เกณฑ์การคานวณ
ขนาดรายการ
2) เกณฑ์กาไรสุทธิ

3) เกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิงตอบแทน
4) เกณฑ์มูลค่า
ของหลักทรัพย์

สูต รการคานวณ1)
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของ TQR x สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x 100)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษ ัทฯ
(97.46 x 99.92% x 100) / 891.77
(จานวนเงิน ทีจ่ายหรือได้รบั ตามสัดส่วน x 100)
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
1,172.03 / 4,436.40
(จานวนหลักทรัพย์ทีบริษัทฯ ออกเพือชาระสินทรัพย์ x 100)
จานวนหุ้นทีออกและชาระแล้วของบริษ ัท

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
10.92

26.42

N/A

*ไม่สามารถคานวณได้เนืองจากไม่มกี ารออกหลักทรัพย์เพือชาระค่าหุ้น TQR
หมายเหตุ : 1) คานวณภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของ TQR ตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษ ัทฯ

ธุรกรรมการซือหุ ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที
ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีมีนัยสาคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงทรัพ ย์สิน ลง
วันที 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การ เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษ ัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึงสิน ทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) โดยมีข นาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 30.22 ตามเกณฑ์มูล ค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับ
ตรวจสอบ สาหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ TQR ฉบับตรวจสอบ สาหรับปีสินสุด ณ
วั นที 31 ธัน วาคม 2564 และเมือคานวณขนาดรายการได้ ม าซึ งสิน ทรัพ ย์ทีเกิดขึนระหว่ าง 6 เดื อ นก่อ นวั นที
คณะกรรมการบริษ ัทฯ มีมติอนุม ัติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ พิจารณาอนุ ม ัติการเข้า ทาธุรกรรมการซือ
ขายหุ ้น ทาให้ข นาดรายการได้ม าซึงสินทรัพย์ใ นครังนี จะมีข นาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 31.07 ตามเกณฑ์มูล ค่า
สินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็น รายการถือเป็ นรายการประเภทที 2 ทีมีขนาดรายการซึงมีมูล ค่าเท่ากับร้อยละ
15.00 หรือสูง กว่า แต่ต ากว่าร้อยละ 50.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็ นการตอบแทนการได้มาซึงสิน ทรัพย์ ตาม
ประกาศเรืองการได้มาหรือจาหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ดังนั นบริษัทฯ จึงมีหน้าที 1) เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และ 2) จัดส่งหนังสือเวีย นถึงผู ้ถือหุ ้นเกียวกับการได้มาและจาหน่า ยไปซึงสินทรัพ ย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับ
จากวันทีเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
3.4.2

รายการทีเกียวโยงกัน

นอกจากนี เนืองจากผู้ถือหุ้นเดิมของ TQR หรือกลุ่มผู้ขาย เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็ นกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือเป็ นผู้บริหารของบริษัท ฯ ดังนั น ธุรกรรมการซือหุ้นดังกล่าวจึงเข้า ข่ายเป็ นรายการเกียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษ ัทจดทะเบียนใน
รายการเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม ) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ”) โดยมีขนาด
รายการเท่ ากับร้อยละ 36.90 ของสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุ ทธิ (NTA) ของบริษัทฯ เมือคานวณตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต สาหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังนี
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการทีเกียวโยงกัน
เกณฑ์การคานวณ
ขนาดรายการ
ขนาดรายการทีเกียวโยงกัน

สูต รการคานวณ
(มูล ค่ารวมของสิงตอบแทนทีชาระให้กลุ่มผู ้ขาย x 100)
มูล ค่าสินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ
520.20 / 1,409.76

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
36.90

จากการคานวณ การเข้าทาธุรกรรมการซือหุ ้นดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ า กับร้อยละ 36.90 ของมูลค่า
สินทรัพย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยการทารายการเกียวโยงในคร้งนี ถือเป็ นรายการเกียวกับสินทรัพย์หรือ
บริการทีมีข นาดรายการซึงมากกว่า 20 ล้านบาท รวมทังมากกว่ าร้อยละ 3 ของมูล ค่าสิน ทรัพ ย์ท ีมีตัวตนสุทธิ (NTA)
ของบริษัทฯ ทังนีบริษัท ฯ ไม่มีการทาธุรกรรมใดทีก่อให้เกิดรายการเกียวโยงกับ บุ คคลกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มผู้ข าย
ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริษ ัทฯ มีมติอนุ มตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซือหุ้น ดังกล่าว
ดังน้ัน บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้องดาเนินการตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ดังต่อนี
1. เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทาธุรกรรมการซือหุ้นต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”)ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
2. แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือแสดงความเห็นเกียวกับธุรกรรมการซือหุ้น รวมทังจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ
3. จัดให้ม ีการประชุ มสามัญ ผู ้ถือ หุ้น ของบริษ ัทฯ เพือขออนุ ม ัติธุร กรรมการซื อหุ ้ น โดยจัดส่งรายงาน
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิส ระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาพร้อมกับ จัดส่ งหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือ หุ้นล่วงหน้า ไม่น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุ ม ัติ
การเข้าทารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ตากว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ รวมส่วนของผู้ถือหุ ้นทีมีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชือและ
จานวนของผู้ถือหุ ้นทีไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุม ด้วย
อนึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจาปี 2565 ซึงจะจัดขึนในวันที 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้
เสีย ณ วันที 25 มีนาคม 2565 หรือวันกาหนดรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุดเพือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 จะไม่
มีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนเพืออนุม ตั ิธุรกรรมการซือหุ้น ทังนี รายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2564
ปรากฎรายชือผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสียทีไม่ม ีสิทธิออกสียงลงคะแนน ได้แก่
รายชือผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ทีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ลาดับ

1.
2.
3.

รายชือ

บริษ ัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด (“EG”)
นายอัญชลิน พรรณนิภา
นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
รวม

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
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จานวนหุ้นทีถือในบริษทั ฯ
ณ วันที 26 พฤศจิ กายน 2564
จานวนหุ้น
ร้อยละ
153,446,400
51.15
11,195,000
3.73
9,248,200
3.08
173,889,600
57.96

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
หมายเหตุ : 1) EG ถือหุ้นโดยนายอัญชลิน พรรณนิภ า และนางนภัสนัน ท์ พรรณนิภา จานวนรวมร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ ้นทีออก
และจาหน่ายได้แล้วทังหมด
2) นายอัญชลิน พรรณนิภ า เป็ นผู้ถือหุ ้น กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ
3) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ
(รายละเอียดแสดงในตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลหรือนิต ิบุคคลทีเกียวข้องในรายการในครังนี )

3.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ทีจะได้มา

ภายหลังการเข้าซือหุ้น สามัญของ TQR จากกลุ่มผู้ข ายและการทาคาเสนอซือเสร็จสิน บริษัทฯ จะถือหุ้นใน
TQRรวมร้อยละ 100.00 หากผู้ถือหุ้นทุกรายของ TQR ตอบรับคาเสนอซือ โดยบริษ ัทฯ จะเข้าถือหุ้น TQR จานวน
ทั งสิน 230,000,000 หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทังนีขึนอยู่กับจานวนการตอบรับและระดับความสาเร็จในการ
ทาคาเสนอซือ โดยแบ่งเป็น
ส่ว นที 1 : กรณีการซือหุ้น TQR โดยการเข้าทาสัญญาซือขายหุ้น
บริษ ัทฯ มีความประสงค์จะซือหุ้นสามัญของ TQR จากกลุ่มผู้ขาย จานวน 102,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.35 ของหุ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทังหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท
คิดเป็น มูลค่ารวมทังสิน 520.20 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าซือหุ ้นสามัญของ TQR จะทาให้ TQR มีสถานะเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ อย่า งไรก็ตาม บริษ ัทฯ จะเข้าทารายการภายหลังได้อนุ ม ัติการเข้าทารายการดังกล่า วจากที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นครังที 1/2565 ของบริษัทฯ
ส่ว นที 2 : กรณีของการทาคาเสนอซือ
บริษ ัทฯ ดาเนินการทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR จานวน 127,810,000 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.57 ของหุ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทังหมดของ TQR หาก
การดาเนินการในส่ วนที 1 เสร็จสมบูรณ์และหากผู้ถือหุ้นทุกรายของ TQR ตอบรับคาเสนอซือ โดยเมือรวมสัดส่วนของ
หุ ้นทีถือหลักการซือในส่วนที 1 แล้ว สัดส่ วนของหุ้นทีบริษัท ฯ ถือหลังการซือทั งหมดจะเพิมขึนเป็ น ประมาณร้อ ยละ
100.00 ของหุ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR
ทังนีข้อมูลของ TQR ปรากฎรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี
3.6

สัญญาซือขายหุ้น

สรุปเงือนไขสาคัญของร่างสัญญาซื อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้อง

วันทีลงนามในสัญญา

หุ ้นทีจะซือขาย

ผู้ซือ : บริษ ัทฯ
ผู้ข าย : 1) นายอัญชลิน พรรณนิภา
2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
บริษ ัทฯ คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซือขายหุ้นในวันที 29 เมษายน 2565
ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ซึงจะได้พิจารณาอนุม ัติการ
เข้าทาธุรกรรมการซือหุ้น TQR
หุ้นสามัญเดิมของ TQR ทีถือโดยผู้ขายจานวนรวม 102,000,000 หุ้น (หนึงร้อยสอง
ล้านหุ้น) ซึงคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 44.35 ของหุ้นทีออกและชาระแล้วทังหมดของ
TQR โดยแบ่งเป็ น
1) นายอัญชลิน พรรณนิภา จานวน 59,500,000 หุ้น (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนหุ้น)
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา จานวน 42,500,000 หุ้น (สีสิบสองล้านห้า แสนหุ้น)
ราคาซือขายหุ้น
ราคาหุ้น ละ 5.10 บาท (ห้ าบาทสิบสตางค์) คิด เป็ น ราคาชาระค่าหุ้ นให้กับผู้ข าย
ทังหมดจานวน 520,200,000 บาท (ห้าร้อยยีสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็ น
1) ชาระให้แก่นายอัญชลิน พรรณนิภา จานวน 303,450,000 บาท (สามร้อยสาม
ล้านสีแสนห้าหมืนบาทถ้วน)
2) ชาระให้แก่นางนภัสนันท์ พรรณนิภา จานวน 216,750,000 บาท (สองร้อยสิบ
หกล้านเจ็ดแสนห้า หมืนบาทถ้วน)
วั น ที ก า ร ซื อ ข า ย เ ส ร็ จ ภายหลัง จากเงื อนไขบัง คับก่อ นทีสาคัญ สาเร็จ และผู้ข ายตกลงโอนหุ้น ทีจะขาย
สมบูรณ์
ทังหมดให้กับผู้ซือในวันเดียวกัน
เงือนไขการชาระเงิน
การซือขายหุ ้นทังหมด ให้ดาเนิ นการซือขายหลักทรัพย์ผ่า นระบบการซือขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงือนไขบังคับก่อนทีสาคัญ 1) ไม่ ม ีเหตุการณ์ท ีอาจก่อ ให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่ างมีนัย สาคัญเกิดขึนต่อ
ธุ รกิจ ทรัพย์ส ิน รายได้ กาไร หรือขาดทุน หนีสิน การจัดการ สถานะทางกฎหมาย
เงือนไข (ทางการเงิน หรือทางการดาเนินงาน หรือ กรณีอืน) ส่วนของผู้ถือหุ้น ผล
การดาเนินงาน หรือโอกาสในการดาเนินธุรกิจของ TQR
2) ธุ ร กรรมการซือหุ้น TQR ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากทีประชุม ผู้ถื อหุ้นของบริษั ทฯ ด้ว ย
คะแนนเสีย งไม่น้อย กว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย
และไม่มีสิทธิออกเสียง
3) ผู้ข ายตกลงดาเนินการใด ๆ ทีจาเป็ นเพือให้บุคคลทีผู้ซือกาหนดได้รับการแต่งตัง
เป็ น กรรมการทีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารใน TQR จานวน 2 ท่าน ทังนี บุคคลผู้ทีจะ
ได้ร ับ การแต่ง ตั งจะต้ อ งเป็ นผู ้ท ีมีคุ ณสมบัติค รบถ้ว นตามกฎหมาย รวมทั งตาม
หลักเกณฑ์ ตามที ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และได้รบั การแต่งตัง
จากผู้ซือ
ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย
ผู้ซ ือและผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษีอากร (หากมี) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เจรจาและการเข้าทาสัญญาในส่วนของตน
การเลิกสัญญา
การเลิกสัญญาฉบับนีทาได้โดยการตกลงร่วมกัน ระหว่า งคู่สัญญาทังสองฝ่ าย หากเกิด
กรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี
1) คู่สัญญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดกระทาผิดสัญญา โดยฝ่ ายทีผิดสัญญาไม่สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาด ดังกล่ าวให้เสร็จสินภายในกาหนดเวลา 15 วันนับจากวันทีได้รับคาบอก
กล่าวเป็ นหนังสือโดยไม่ม ีเหตุอันสมควร
2) คู่ส ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงตกเป็ นผู้ล้ม ละลาย ถูกคาสั งพิท ักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูก
คาสังให้ฟื นฟูกิจ การ หรือยิน ยอมให้ผู้อืนเข้า จัดการทรัพย์สินของคู่ส ัญญาทังหมด
หรือดาเนินการชาระบัญชี หรือเลิกบริษ ัท
3) TQR ดาเนินการใด ๆ อันจะเป็ นผลให้กระทบต่อสิทธิและ/หรือความรับผิดชอบ
รวมถึงสถานะการเงินของ TQR อย่างมีนัยสาคัญ ผู้ซือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอก
กล่าวการเลิกสัญญาเป็ นหนังสือแก่ผู้ขาย
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ความเห็นทีปรึกษาฯ
ทีปรึกษาฯ เห็นว่า เงือนไขสาคัญทีปรากฏในสัญญามีความเป็น ธรรมทั งสองฝ่ าย เป็ น ไปเพือประโยชน์ของ
บริษ ัทฯ เป็ นการป้ องกัน ความเสียงทีจะเกิดขึนกับบริษัท ฯ ทังก่อ นและหลังการเข้าทารายการได้เป็ นอย่างดี มี การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะทีราคา
ซือขายหุ้นทีราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็ นราคาชาระค่าหุ้นให้กับผู้ขายทังหมดจานวน 520.20 ล้านบาท เป็ นราคาทีตา
กว่าราคาทีทีปรึกษาฯ วิเคราะห์ด้วยวิธ ีส่วนลดกระแสเงิน สด (รายละเอียดในส่วนที 5 : การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
หุ ้นสามัญ) ดังนันทีปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่า เงือนไขดังกล่าวมีความเหมาะสม
3.7

มูลค่ารวมสิ งตอบแทน

มูล ค่าสิงตอบแทนสาหรับการเข้าซือหุ ้น TQR โดยการซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย และการได้มาจากการทาคาเสนอ
ซือหลักทรัพ ย์จานวนรวม 229,810,000 หุ้น คิดเป็ นมูล ค่า สิงตอบแทนประมาณ 1,172.03 ล้านบาท โดยบริษ ัทฯ จะ
ชาระมูลค่าสิงตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ TQR เป็ นเงินสดทังจานวนแบ่งเป็ น
1) บริษ ัทฯ จะชาระค่าหุ้นสามัญของ TQR ในมูลค่ารวมไม่เกิน 520.20 ล้านบาท ซึงเป็นมูลค่ารวมของสิงตอบ
แทนสาหรับหุ้นสามัญของ TQR จานวน 102,000,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท
โดยจะชาระราคาซือขายหุ้นต่ อเมือเงือนไขบังคับก่อน รวมทังเงือนไขอืนๆ ในสัญญา ได้รับการปฏิบ้ติจนครบถ้วนแล้ว
ทั งนีบริษั ทฯ จะชาระค่า หุ ้นดั ง กล่ าวด้วยเงิน สดให้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ข ายตามสัด ส่ ว นหุ้น ทีผู้ข ายแต่ ล ะรายเป็ นเจ้า ของ
รายละเอียดดังนี
ผู้ขาย
1) นายอัญชลิน
2) นางนภัสนันท์
รวม

จานวนหุ้น
(หุ้น)
59,500,000
42,500,000
102,000,000

ราคาซือขาย
(บาทต่อหุ้น)
5.10
5.10

จานวนเงิ นรวม
(บาท)
303,450,000
216,750,000
520,200,000

2) กรณีทีผู้ถือหุ ้นเดิมทีเหลือของTQR ทุกรายตอบรับคาเสนอซือ จะทาให้บริษัทฯ ซึงเป็ นผู้ทาคาเสนอซือเป็ น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ ้นทีจาหน่ายได้แล้วทังหมดของ TQR โดยบริษัทฯ จะชาระค่าหุ้นสามัญของ TQR
ในมู ล ค่ ารวมไม่เ กิ น 651.83 ล้ า นบาท ซึงเป็ นมู ล ค่ารวมของสิงตอบแทนสาหรับ หุ้น สามัญ ของ TQR จานวน
127,831,000 หุ ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ ้นละ 5.10 บาท ทังนีบริษ ัทฯ จะชาระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยเงิน
สดทังจานวน
3.8

เกณฑ์ทีใช้ใ นการกาหนดมูลค่าส่ง ตอบแทน
บริษ ัทฯ ได้พิจารณามูล ค่าส่งตอบแทนจากปั จจัยดังต่อไปนี

การกาหนดราคาในธุรกรรมการซือหุ้น TQR ทีราคา 5.10 บาทต่อหุ้น เป็ นการกาหนดราคาทีคู่ส ัญญาทังสอง
ฝ่ ายระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายหุ้น TQR เจรจาและตกลงร่วมกัน ซึงเท่ากับราคาที TQR เสนอขายต่อประชาชน
ทั วไปครังแรก (IPO) ระหว่างวันที 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีกลุ่ มผู้ขายหุ้น TQR มีความ
ประสงค์แต่เริมแรกเพือเป็นการจัดโครงสร้างทางธุรกิจและขจัดความขัดแย้งในการประกอบธุร กิจซึงอาจจะเกิดขึนใน
อนาคต แต่ เนื องจากกลุ่มผู้ขายหุ ้น TQR ถูกห้ามขายหุ้นบางส่วน (Silent Period) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็น เวลา 1 ปี ภายหลังจากวันทีหุ ้นสามัญของ TQR เริมทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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(mai) ทาให้การเข้าทาธุร กรรมการซือหุ้น TQR จึงเริมดาเนินการภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา Silent period
ดังกล่าว
ทั งนี ในการพิจารณาราคาซือขายหุ้น ดังกล่ าว บริษ ัทฯ ไม่ได้พิจ ารณาเพียงราคาหุ้นสามัญของ TQR เพียง
อย่างเดีย ว แต่พิจารณาถึงประโยชน์ท ีบริษ ัทฯ จะได้รับในอนาคตจากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ นายหน้าประกันภัยต่อ
(Reinsurance Broker) ของบริษัทฯ
3.9

แหล่งเงิ นทุนทีใช้ในการซือสิ นทรัพย์

การเข้า ซือหุ้ น TQR ในครั งนี มีมู ล ค่ า การลงทุ น ซื อหุ้ น สามัญ TQR รวมเท่ า กั บ 1,172.03 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยมูลค่าการลงทุนซือหุ้นสามัญ TQR จากกลุ่มผู้ขายหุ้น TQR จานวน 520.20 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุน
ซือหุ้นสามัญ TQR ผ่านการทาคาเสนอซือจานวน 651.83 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพือใช้ในการดาเนินการ
ซือหุ้น TQR ดังนี
1) กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
2) การจาหน่ายเงินลงทุนระยะสันของบริษัทฯ
ทั งนี จากข้อ มูลตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที 31 ธัน วาคม 2564 บริษั ทฯ มีเงิน สดและรายการ
เทียบเท่า เงินสดจานวน 804.04 ล้านบาท และสินทรัพ ย์ทางการเงินหมุน เวียนอืนจานวน 499.47 ล้านบาท (ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเงินฝากประจาทีมีอายุเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จานวน 400.00 ล้านบาท) รวมเป็ น 1,305.51 ล้าน
บาท ซึงเพียงพอในการเข้าทาธุร กรรมการซือหุ้น ดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากเงินกู้
สถาบันการเงิน และตราสารหนีประเภทอืน หรือการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่
จากการพิจารณางบกระแสเงินสดตามงบการเงิน รวมของบริษ ัทฯ สาหรับงวดปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
พบว่ า บริษัท ฯ มีเงิน สดสุ ท ธิได้มาจากกิ จกรรมดาเนิน งาน จานวน 877.92 ล้า นบาท และกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานทีผ่านมาของบริษัทฯ มีค่าเป็ นบวกอย่างต่อเนือง ส่งผลให้บริษ ัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินทีแข็งแกร่ง และ
ทาให้บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดจานวน 804.04 ล้านบาท ซึงทีปรึกษาฯ พิจารณาแล้วว่า
แหล่ง ทีมาเงิน ลงทุนซือหุ ้น TQR ทีบริษัท ฯ จัดเตรียมไว้ส าหรับการลงทุนในครั งนี เป็ น กระแสเงิน สดจากเงินทุน
หมุน เวียนภายใน รวมถึงบริษัท ฯ ยังสามารถใช้สินทรัพ ย์ทางการเงินหมุน เวีย นอืนจานวน 499.47 ล้านบาท เพือใช้
สนับสนุนการเข้าทาธุรกรรมการซือหุ้นดังกล่าว
รายการ

งบการเงินรวมสาหรับปี สิ นสุด ณ วันที

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึน (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้ นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ นงวด

ธันวาคม

2562

2563

2564

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

493.65
(75.69)
(306.90)
111.06
848.33
959.39

697.08
182.56
(728.93)
150.72
959.69
1,110.41

877.92
(301.69)
(882.60)
(306.37)
1,110.41
804.04

อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าโอกาสทีผู้ถือหุ้น TQR จะตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนีนันมี
ความเป็น ไปได้น้อย เนืองจากบริษัทฯ จะจัดทาคาเสนอซือหุ้นสามัญของ TQR ในราคา 5.10 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคา
เสนอซือหลักทรัพย์ทีไม่ตากว่าราคาสูงสุดทีบริษทั ฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ยืนคาเสนอซือ กล่าวคือ เท่ากับราคาทีบริษัทฯ ทาธุรกรรมการซือหุ้นสามัญของ TQR กับกลุ่มผู้ขายหุ้นทีราคาหุ้นละ
5.10 บาท ส่งผลให้มูล ค่าการลงทุนซือหุ ้นสามัญ TQR ในครังนีจะมีมูลค่าเพียง 520.20 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ สามารถใช้
เพียงกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนภายในก็เพียงพอในการเข้าทารายการซือหุ ้น TQR ดังกล่าว ดังนั นภายหลัง
การเข้าทาธุรกรรมการซือหุ้น TQR บริษัทฯ จะไม่ ม ีความเสียงด้ านสภาพคล่องทางการเงิน และยังมีกระแสเงินสด
เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ โดยในกรณีทีจาเป็นและมีความเหมาะสมบริษัทฯ อาจดาเนินการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืนเพือใช้สนับสนุนการดาเนิน ธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต
3.10

ผลประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รับ
1) เป็ นการเพิมศักยภาพการเติบ โตของรายได้ใ ห้กับบริษ ัทฯ ในอนาคต จากการผนึ ก กาลังทางธุร กิจ
(Business Synergy) ระหว่ าง TQM และ TQR ภายหลัง รายการธุรกรรมการซือหุ้นดังกล่ าวแล้วเสร็จ
จากการร่ วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับ TQR เพือนาเสนอต่อบริษ ัทประกันภัย บนพืนฐานของความ
เข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อย ซึงเป็ นผู้เอาประกันของบริษัทฯ
2) เป็ นการลงทุนในบริษัททีมีความพร้อ มด้านผลการดาเนิ นงานและบุคลากรทีมีประสบการณ์และความ
เชียวชาญในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) และมีแนวโน้มทีจะเติบโตอย่างมันคงใน
อนาคต เป็นการ ลงทุนในทรัพย์สินทีสร้างมูลค่าเพิมให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในระยะยาว
3) เป็ นการกระจายแหล่งทีมาของรายได้ของบริ ษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ช่วยให้
บริษ ัทฯ สามารถกระจายความเสียงในการดาเนินธุ ร กิ จ กระจายแหล่งรายได้และลดการพึงพิงธุร กิจ
นายหน้าประกันภัยแต่เพีย งอย่า งเดียว (Portfolio Diversification) เพือการพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็ นกลุ่ ม
บริษัททีดาเนินธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัย อย่างครบวงจรประกอบด้ว ย ธุรกิจ นายหน้าประกัน
วินาศภัย ธุร กิจ นายหน้ าประกันชีว ิต ซึงเป็ น การดาเนินธุ รกิจ เดิมของบริษัท ฯ และธุ รกิจ ของ TQR คือ
นายหน้าประกันภัยต่อ
4) เพือเสริมสร้า งความสัมพันธ์ทางการค้า และเพิมอานาจการต่ อรองทังบริษ ัทประกันภัย (Cedant) และ
บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จากการเพิมศักยภาพทางธุรกิจ ทาให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใ หม่
ให้แก่บริษ ัทประกันและลูกค้าของบริษัทฯ ได้มากขึน
5) เพือป้ องกันการเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในอนาคต หากบริษัทฯ และ TQR มีการร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือนาเสนอต่อบริษัทประกันภัย
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ส่ว นที 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ
4.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น ในการเข้าทารายการ

บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “TQM”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัท
อืน (Holding Company) ทีประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันวิน าศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยมี
ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษ ัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด (“EG”) ถือหุ ้นสัดส่วนร้อยละ 57.96 ของจานวนหุ ้นทีออก
และชาระแล้ว ซึง EG มีนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ("กลุ่มผู้ขายหุ้น”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทีออกและชาระแล้วของ EG ทังนี นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา
ถือหุน้ ในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.73 และร้อยละ 3.08 ตามลาดับ
ในขณะเดียวกันนายอัญชลิน พรรณนิภ า และนางนภัสนัน ท์ พรรณนิภ า เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษ ัท ที คิว
อาร์ จากัด (มหาชน) ("TQR”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.87 และร้อยละ 18.48 ของจานวนหุ้นทีออกและชาระแล้ว
ตามลาดับ โดย TQR ดาเนินธุ รกิจ นายหน้าประกันภัย ต่อ (Reinsurance Broker) โดยเป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญา
ประกันภัยต่ออย่างครบวงจร โดยให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional) สาหรับประกันวินาศภัยแบบ
ดังเดิม และบริการนายหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative) ซึงเป็ นสัญญา
ประกันภัย นอกเหนือจากการประกัน วินาศภัย แบบดังเดิม อาทิ สัญญาประกันภัย ต่ อกลุ่มอุบ ัติเ หตุ ส่ วนบุ คคลและ
อุบัติเหตุเดินทาง สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันสุขภาพ และสัญญาประกัน ต่อกลุ่มประกัน เบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการ
ประกันภัยพิเศษอืน ๆ (Specialty) ทังนี TQR ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2564
บริษ ัทฯ ได้เริมศึกษาความเหมาะสมในการเข้าลงทุนซือหุ ้นสามัญของ TQR จากนายอัญชลิน พรรณนิภาและ
นางนภัสนันท์ พรรณนิภ า จากนั นในปี 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 3/2564 เมือวันที 12 พฤษภาคม
2564 จึงได้ม ีมติพ ิจารณาการลงทุนใน TQR ในเบืองต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพือเป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น การ
ลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึงเป็ นธุรกิจทีเกียวเนืองกับบริษัทฯ และเป็ นการกระจาย
การลงทุนตามแผนกลยุท ธ์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเนืองจาก TQR ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
(mai) ในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงทาให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ย ังอยู่ในระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญบางส่วนเป็ นระยะเวลา 1
ปี นับจากวันทีการเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทีประชุม คณะกรรมการบริษั ทฯ จึง ได้ชะลอการพิจ ารณาการเข้า ทารายการจนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว
เมือวันที 8 มีนาคม 2565 ทีประชุมคณะกรรมการบริษ ัทฯ ครังที 2/2565 จึงได้มีมติเข้าลงทุนใน TQR โดยการ
ซือหุ้น จากกลุ่มผู้ขายหุ้นเป็ นจานวนทั งสิน 102,000,000 หุ้น คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 44.35 ของจานวนหุ้นทีออกและ
จาหน่ายได้แล้ว ทีราคา 5.10 บาท ซึงเป็ นราคาทีเท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชน (ราคา IPO) ของ TQR คิดเป็ น
มูล ค่ารวมทังสิน 520.20 ล้านบาท
พร้อมกันนีทีประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจ ารณาให้บริษัทฯ ทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ท ังหมดของ
TQR เนื องจากผลของการเข้าทาธุรกรรมซือหุ้นสามัญของ TQR ตามสัญญาซือขายจะทาให้บริษัทฯ ถือหุ้น สามัญใน
TQR เกินกว่าร้อยละ 25 ของสิท ธิอ อกเสียงทังหมดของ TQR เป็ นผลให้ภายหลังการทาธุรกรรมดังกล่าว บริษ ัทฯ มี
หน้าทีต้องทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของ TQR ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศ
ทจ.12/2554”)

ส่วนที 4 - หน้า 1
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4.2

ข้อดีของการเข้าทารายการ

4.2.1

บริษทั ฯ ได้ลงทุนในกิ จการทีมีผลการดาเนิ นงานทีดี มีความมันคงและมีศกั ยภาพในการเติ บโต

TQR เป็ นผู้ประกอบธุรกิจ นายหน้าประกันภัย ต่อ (Reinsurance Broker) เพียงรายเดีย วในประเทศทีเป็ น
บริษ ัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากความเชียวชาญของผู้บริหารและทีมงานในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัย
ต่อ ส่งผลให้ TQR มีผลประกอบการทีดีและมีการเติบโตอย่างต่อ เนือง โดยมีอัตราเติบโตของรายได้และกาไรสุทธิเฉลีย
ต่อปีระหว่างปี 2562 - 2564 ทีร้อยละ 39.10 และร้อยละ 48.76 ตามลาดับ และมีอัตรากาไรสุทธิ (Profit margin) เท่ากับ
ร้อยละ 33.24, ร้อยละ 37.78 และร้อยละ 38.35 เมือเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ อีกทัง TQR ยังมีอัตราส่วน
หนีสินต่อทุน (D/E Ratio) ในระดับตา โดย ณ สินปี 2562 - 2564 TQR มีอ ัตราส่วนหนีสินต่อทุนลดลงอย่างต่อเนือง
โดยมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเพียง 1.29 1.10 และ 0.19 ตามลาดับ
งบแสดงฐานะการเงิ น1)
(หน่ วย : ล้า นบาท)
ประเภทงบ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (เท่า)
งบกาไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุท ธิ
อัตรากาไรสุทธิ (%)

31 ธ.ค. 2562
งบตรวจสอบ
งบเฉพาะกิ จการ
128.67
72.40
56.27
1.29
ปี 2562
132.49
88.45
44.04
33.24

31 ธ.ค. 2563
งบตรวจสอบ
งบเฉพาะกิ จการ
212.98
111.49
101.50
1.10
ปี 2563
196.04
121.99
74.06
37.78

31 ธ.ค. 2564
งบตรวจสอบ
งบรวม2)
547.36
88.15
459.21
0.19
ปี 2564
256.37
158.91
97.46
38.35

หมายเหตุ : 1) TQR เข้าลงทุนในบริษัท อาร์สแควร์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 55 ซึงเป็ นบริษัททีจดทะเบียนจัดตั งใหม่ เมือวันที 22 กันยายน
2564 ปัจจุบนั บริษัทดังกล่าว ยังไม่มรี ายได้จากการดาเนินธุรกิจ

การเข้าซือหุ ้นสามัญของ TQR ในครังนีจึงเป็ นการลงทุน ในกิจการทีมี ผลประกอบการทีดีและมีศักยภาพการ
เติบโตในระดับสูง ซึงผลการดาเนินงานของ TQR จะสะท้อนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และทาให้บริษัทฯ มีสถานะ
ทางการเงินทีแข็งแกร่งมากยิงขึน นอกจากนีการที TQR เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ ซึงต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทังในด้านคุณภาพและปริมาณ จึงทาให้เชิอมันได้ว่า TQR มีโครงสร้าง
การจัดการทีมีประสิท ธิภ าพ เป็ นบริษัท ทีมีระบบควบคุม ภายในทีมีเพีย งพอและมีการจัดทางบการเงินเป็ นไปตาม
มาตรฐาน
4.2.2

การเข้าทาธุรกรรมซือหุ้น TQR มีความสมเหตุสมผลด้านราคา

การลงทุนซือหุ ้นสามัญของ TQR ในครังนีเป็ นการทาธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลด้านราคา เนืองจากราคา
ซือขายหุ้น TQR ตามสัญญาซือขายหุ้นเท่ากับ 5.10 บาทต่อหุ้นนันเป็ นราคาทีตากว่ามูลค่ายุติธรรมซึงประเมินโดยที
ปรึกษาฯ ตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึงเท่ ากับ 14.04 – 18.33 บาทต่อ หุ ้น (โปรดอ่ าน
รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมในส่วนที 5) อีกทังยังตากว่าราคาเฉลียถ่วงนาหนักของหุ้นสามัญของ TQR ทีทา
การซือขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 12 เดือนทีมีราคาระหว่าง 12.18 – 19.36 บาทต่อหุ้น
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โดยข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ TQR ทีทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคา
เฉลียถ่วงนาหนักของหุ้น สามัญของ TQR ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดื อน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 7 มีนาคม
2565 ซึงเป็น 1 วันก่อนวันทีคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติแต่งตังทีปรึกษาฯ และเข้า ทารายการในครังนี รายละเอียด
ดังนี
ระยะเวลา
ณ วันที 7 มีนาคม 2564
ย้อนหลัง 1 เดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน
ย้อนหลัง 6 เดือน
ย้อนหลัง 9 เดือน
ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด
ตาสุด

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ (บาท)
สูง สุด
ตาสุด
เฉลียถ่วงนาหนัก
12.20
12.20
12.18
14.30
12.20
13.47
16.70
12.20
15.13
16.70
12.20
15.17
19.30
12.20
15.83
23.80
12.20
19.36
23.80
12.20
19.36
12.20
12.20
12.18

ปริมาณการซือขายหุ้น
เฉลียต่อวัน (ล้านหุ้น)
0.33
0.16
0.30
0.25
0.30
0.79
0.79
0.16

ที มา : SETSMART

ภาพราคาซือขายหุ้น TQR ในตลาดหลักทรัพย์ (8 มีนาคม 2564 – 7 มีนาคม 2565)

4.2.3

บริษทั ฯ สามารถขยายธุรกิ จนายหน้ าประกันภัยต่อ และเกิ ดการผนึ กกาลังทางธุรกิ จ

ปัจ จุ บัน TQM เป็ นผู้ ให้ บริ การนายหน้ าประกัน ภัย (Insurance Broker) โดยเป็ น สือกลางระหว่ า งบริษั ท
ประกันภัย และผู้บริโภคในการให้คาแนะนาเกียวกับการเลือกซือกรมธรรม์ประกันภัยต่ า งๆ ทังประกันวินาศภัยและ
ประกันชีว ิต การเข้าซือหุ ้น TQR จะทาให้บริษัทฯ สามารถขยายรูปแบบการดาเนินธุรกิจ เพือการพัฒนาบริษัทฯ ให้
เป็ นกลุ่มบริษัททีดาเนินธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัย อย่างครบวงจร ทังธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจ
นายหน้าประกันชีวิต ซึ งเป็นการดาเนินธุรกิจ เดิมของบริษัท ฯ และธุร กิ จของ TQR คือธุรกิจ นายหน้า ประกันภัยต่อ
(Reinsurance Broker)
การเข้าลงทุนในครังนีเป็ นขยายขอบเขตทางธุรกิจของทังกลุ่มบริษัทฯ ไปยังธุรกิจทีเกียวเนืองกันซึงจะช่ว ยให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถพัฒนาเป็ นบริษัท นายหน้า ประกันภัยครบวงจรซึงจะช่วยสร้างมูล ค่ าเพิมให้กับคู่ค้าและลูกค้า
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(Value Chain Creation) จากการนาเสนอการให้บริการแบบครบวงจร (Total Solution) แก่บริษัทประกันภัย โดยการ
บริหารและลดความเสียงของบริษัทประกันภัยจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทาการวิเคราะห์ความเสียงของผลิตภัณฑ์
ใหม่ และการเสนอบริการประกันภัยต่อ เพือให้บริษ ัทประกัน ภัยในประเทศสามารถบริหารความ เสียงให้เ ป็ น ไปตาม
กรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสียง (Risk-based Capital: RBC) ของสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกทังยังสามารถตอบสนองความต้องการและลดความเสียงของประชาชน
อันเนืองจากภาวะสังคม โรคระบาด และภัยพิบัติสิงแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอย่า งรวดเร็วจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่
โครงสร้างการดาเนิ นธุรกิ จของกลุ่มบริษทั TQM ภายหลังการเข้าซือหุ้น TQR
บริษทั ประกันภัย
(Cedant)

นายหน้ าประกันภัย
(Insurance Broker)

ผู้ทาประกัน
(End User)

นายหน้ าประกันภัยต่ อ
(Reinsurance Broker)

บริษทั รับประกันภัยต่อ
(Reinsurer)

นอกจากนีการลงทุ นในธุรกิจทีเกียวเนืองยังช่ว ยสร้างการผนึกกาลังทางธุรกิจ (Business Synergy) ทีจะช่วย
เพิมศักยภาพให้กับบริษัทฯ และ TQR จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพือนาเสนอต่อบริษัทประกันภัย โดยอาศัย
ประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยซึงเป็นผู้เอาประกันของบริษ ัทฯ เพือใช้เป็ น กลยุทธ์ ในการ
เสริมสร้างศักยภาพทาให้ส ามารถเสนอผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ ให้แก่บริษัทประกันและลูกค้า ของบริษ ัทฯ ได้ม ากขึน และยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์อ ืนๆ ต่อบริษัทฯ ทังในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความชานาญของบุคลากรของแต่ละ
บริษัท และการใช้ฐ านข้อ มูล ลูกค้า ในการวิเคราะห์ความต้ องการเพือการพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ประกัน ภัย เสริม สร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้าและเพิมอานาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ ซึงจะทาให้ความสามารถ
ในการแข่งขันในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิมสูงขึน
4.2.4

กระจายแหล่งทีมาของรายได้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ

การขยายธุรกิจไปยังการให้บริการนายหน้าประกัน ภัยต่อ (Reinsurance Broker) เป็ นการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจทีสอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี ระหว่ างปี 2563 – 2569 ของบริษ ัทฯ ซึงบริษัทฯ ได้กาหนดเป้ าหมายทีจะ
การสร้างผลตอบแทนทีคุ้มค่าโดยการเพิมรายได้และสร้า งการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนื องกัน (Backward
Integration) และยังช่ว ยให้บริษัท ฯ สามารถกระจายความเสียงในการดาเนิน ธุรกิจ กระจายแหล่งรายได้และลดการ
พึงพิงธุรกิจนายหน้าประกันภัยแต่เพียงอย่างเดียว (Portfolio Diversification) เพือการพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็ นกลุ่มบริษัท
ทีดาเนินธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต ซึงเป็ นการดาเนิ นธุรกิจ เดิมของบริษัทฯ และธุรกิจ ของ TQR คือนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance
Broker)
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
4.2.5

สนับสนุนให้บริษทั ฯ สามารถเริมธุรกิ จใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การขยายการลงทุนของบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจ นายหน้าประกันภัย ต่อด้วยการเข้าลงทุน ใน TQR ผ่านการทา
รายการลงทุน ซือหุ้น สามัญ TQR จะทาให้บ ริษ ัท ฯ สามารถเริมต้ น ธุ ร กิจ ดัง กล่า วและเพิ มโอกาสในการได้ร ับ
ผลตอบแทนจากการลงทุ นได้รวดเร็ว เมือเทีย บกับการทีบริษัท ฯ เริมธุ รกิจด้วยตนเอง ซึงบริษ ัทฯ คาดว่าจะต้อง ใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการค่อนข้างมาก เมือเทียบกับการเข้าทารายการในครังนี อีกทังยังต้องอาศัยความเชียวชาญ
และประสบการณ์ใ นการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้และผลการดาเนินงานจากการประกอบธุรกิจของ TQR
ได้ทันทีภายหลังการเข้าทารายการ และช่ว ยเสริมสร้างผลการดาเนิน และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต
4.2.6

โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนจากเงิ นปันผล

การลงทุน ในหุ้น สามัญของ TQR จะทาให้บริษ ัทฯ มีโอกาสได้ร ับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปั นผล โดย
TQR ซึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตากว่ าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุน สารองตาม
กฎหมาย โดยมีการจ่ายเงินปั นผลในอดีตทีผ่านมา ดังนี
รอบผลประกอบการ
1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น
(บาท)
1.31
0.44

เงิ นปันผลต่อหุ้น
(บาท)
1.177
0.318

4.3

ข้อด้อยของการเข้าทารายการ

4.3.1

บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการทาคาเสนอซือหลักทรัพย์

อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
(%)
89.87
72.27

การเข้าทาธุร กรรมซือหุ้นตามสัญญาซือขายจะทาให้บริษ ัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ ้นใน TQR เพิมเป็นร้อ ยละ
44.43 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR ซึงเกินกว่า ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ
TQR เป็ นผลให้บ ริษัทฯ มีหน้ าทีตามประกาศ ทจ.12/2554 ในการจัดทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ส่วนทีเหลือทังหมดของ
TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ ายแล้วทังหมด ในราคาเสนอซือไม่ตากว่ าราคาสูง สุดที
บริษ ัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR ในครังนีทีราคา 5.10 บาทต่อหุ้น
โดยบริษ ัทฯ จะต้องว่า จ้างทีปรึกษาทางการเงิน ในการจัดทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ และมีค่าใช้จ ่ายในการ
ดาเนินเสนอซือหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึงจะทาให้บริษ ัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทารายการเพิมขึน
4.3.2

บริษทั ฯ อาจมีสภาพคล่องในการดาเนิ นงานลดลง

การเข้าทาธุรกรรมการซือหุ้น TQR จากกลุ่ม ผู้ข ายหุ้น และการเข้า ทาธุร กรรมซือขายหุ้นตามคาเสนอซือ
หลักทรัพย์ในครังนี บริษ ัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุน เวียนของบริษัทฯ ซึงจะต้องใช้เ งิน ทุนหมุนเวียนดังนี
1. ธุรกรรมการซือหุ ้น TQR จากกลุ่มผู้ขายหุ้น
2. ธุรกรรมซือขายหุ้นตามคาเสนอซือหลักทรัพย์
(ขนาดรายการสูงสุด)
มูลค่าการทารายการสูงสุดทีอาจเกิ ดขึน

ส่วนที 4 - หน้า 5

520.20
651.83

ล้านบาท
ล้านบาท

1,172.03

ล้านบาท

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ทังนี ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษ ัทฯ มีส ินทรัพย์สภาพคล่องดังนี
สิ นทรัพย์สภาพคล่องของ TQM
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุน เวียนอืน1)
รวม

งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ นสุด 31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)
804.04
499.47
1,303.51

หมายเหตุ : 1) ได้แก่เงินฝากประจาและเงินลงทุนในตราสารหนี

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีเงินสดเพียงพอในการเข้า ทาธุรกรรมซือหุ้นตามสัญญาซือขายจานวน 520.20 ล้านบาท แต่
ในการทาธุรกรรมซือขายหุ ้นตามคาเสนอซือหลักทรัพย์นัน หากผู้ถือหุ้น ของ TQR ตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์และ
ขายหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนในการซือหุ้นตามคาเสนอซือทังสิน 651.83 ล้านบาท
รวมเป็ นมูลค่าเงินทุนสูงสุดทังสิน 1,172.03 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ จะมีเ งิน สดไม่เ พียงพอและอาจต้องใช้เงินทุนจากเงิน
ฝากประจาและเงินลงทุนในตราสารหนีเพือให้มีเงินสดเพียงพอในการเข้าทารายการ ทาให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องกระแส
เงินสดลดลงซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือแผนการลงทุนของบริษัทฯ อีกทังอาจทาให้บริษัทฯ เสียโอกาสที
จะได้ผลตอบแทนจากการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า โอกาสทีผู้ถือหุ้น TQR จะตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ในครังนีนันมี
ความเป็น ไปได้น้อย เนืองจากบริษ ัทฯ จะจัดทาคาเสนอซือหุ้นสามัญของ TQR ในราคา 5.10 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคา
เสนอซือหลักทรัพย์ทีไม่ตากว่าราคาสูงสุดทีบริษัทฯ ได้ห ุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที
ยืนคาเสนอซือ กล่าวคือ เท่ากับราคาทีบริษัทฯ ทาธุรกรรมการซือหุ้นสามัญของ TQR กับกลุ่มผู้ขายหุ้นทีราคาหุ้นละ
5.10 บาท โดยราคาดังกล่าวตากว่าราคาซือขายของหุ้น TQR ณ วันที 7 มีนาคม 2565 ซึงราคาปิ ดเท่ากับ 12.20 บาท
ต่อหุ ้น และตากว่าราคาถัวเฉลียถ่วงนาหนักของหุ้นสามัญของ TQR ย้อนหลัง 12 เดือน จากวันที 7 มีนาคม 2565 ซึงมี
ราคาระหว่าง 12.18 – 19.36 บาทต่อหุ ้น
4.4

ข้อดี ของการไม่เข้าทารายการ

4.4.1

บริษทั ฯ ไม่เสียเงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุรกิ จ

กรณีท ีบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทาธุรกรรมซือหุ้นสามัญของ TQR ตามสัญญาซือขายหุ้น บริษ ัทฯ จะไม่เสียเงินทุน
หมุนเวียนในการเข้าทารายการจานวน 520.20 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ อาจพิจารณานาเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวไปลงทุน
ในสินทรัพย์อ ืนเพือสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษ ัทฯ
4.4.2

บริษทั ฯ ไม่มีความเสียงจากการดาเนิ นธุรกิ จประกันภัยต่อ

กรณีท ีบริษ ัทฯ ไม่ได้เข้าทาธุรกรรมซือหุ ้นสามัญของ TQR ในครังนี บริษัทฯ จะไม่ ม ีรายได้จากการดาเนิน
ธุ รกิจ ประกั นภัย ต่ อ และไม่มีความเสียงจากการดาเนิน ธุ ร กิจประกั น ภัย ต่อ อาทิ ความเสียงจากการทีบริษัท รับ
ประกันภัย ต่อ (Reinsurer) ประสบปัญหาสภาพคล่องจากภาระในการชดเชยค่า สิน ไหมทดแทนอันเกิดจากการแพร่
ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้า บริษัทประกัน ภัย (Cedant) ความเสียงจาก
การพึงพิงบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) รายใหญ่ เป็ นต้น

ส่วนที 4 - หน้า 6

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
4.5

ข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ

4.5.1

บริษทั ฯ เสียโอกาสในการลงทุนในกิ จการทีมีศกั ยภาพ ภายใต้เงือนไขราคาทีเหมาะสม

กรณีทีบริษ ัทฯ ไม่ได้เข้าลงทุนใน TQR บริษ ัทฯ จะเสียโอกาสลงทุนในในกิจการทีมีศักยภาพการเติบโตและมี
ผลประกอบการทีดี อีกทังยังเสียโอกาสในการขยายธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษ ัทฯ ซึงอาจ
ทาให้บริษ ัทฯ เสีย โอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี บริษัทฯ ยังเสียโอกาสทีจะเข้า
ซือหุ้นของ TQR ในเงือนไขราคาทีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
4.5.2

บริษทั ฯ เสียโอกาสในการเพิ มรายได้และการกระจายทีมาของรายได้

หากบริษ ัทฯ ไม่ได้เข้าทารายการในครังนี บริษัทฯ จะไม่ม ีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ทาให้บริษ ัท
ฯ เสียโอกาสทีจะสร้างรายได้เพิมเติมจากการกระจายแหล่งทีมาของรายได้ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทาให้บริษ ัทฯ
ยัง คงพึงพิง รายได้จ ากธุร กิ จนายหน้าประกั นภัย เพีย งธุ ร กิจ เดีย ว นอกจากนี บริ ษัท ฯ ยัง เสีย โอกาสที จะได้ร ับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของเงินปั นผล
4.5.3

บริษทั ฯ เสียโอกาสในการขยายธุรกิ จใหม่ทีมีความเกียวเนื องกับธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ

บริษัทฯ เสียโอกาสในการขยายธุรกิจทีมีความเกียวเนื องกับธุรกิจ หลักของกลุ่มบริษ ัทฯ ซึงอาจทาให้บริษ ัทฯ
เสียโอกาสในการเพิมศักยภาพในการแข่งขันจากการสร้า งการผนึกกาลังทางธุรกิจ Business Synergy ระหว่ างธุรกิจ
ประกันภัยและธุรกิจประกันภัยต่อ
4.6

ข้อดี ของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันเมือเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก

4.6.1

ลดความเสียงทีจะเกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกัน

ปัจ จุบ ันบริษ ัทฯ และ TQR มีผู้ถือหุ ้นใหญ่ร่วมกันคือกลุ่มผู้ขายหุ ้น แม้ว่าด้วยลักษณะโครงสร้างทางธุ รกิจ
ลู กค้าและคู่ค้าของทั งสองบริษัทจะแตกต่างกัน และไม่ได้มีการแข่งขันระหว่างกัน แต่การทีทังสองบริษ ัทมี ผู้ถือหุ ้นใหญ่
ร่ว มกันอาจก่อให้เกิดความเสียงทีจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ หากในอนาคตมีการขยายธุรกิจเพิมเติม และ
อาจทาให้ทังสองบริษัทขาดความคล่องตัวในการทาธุร กรรม การร่วมลงทุน หรือการร่วมมือเป็ น พันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างกัน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน เป็ นต้น
การเข้าทารายการในครังจะทาให้ TQR มีสถานะเป็ นบริษ ัทย่อยของบริษ ัทฯ ทาให้ทังสองบริษัทสามารถใช้
ประโยชน์จ ากการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจได้อย่างเต็มที ทั งยัง สามารถขจัดความเสียงทีอาจเกิดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต รวมถึงทาให้เ กิดความคล่ องตัวในการทาธุร กรรมระหว่ างกัน ซึงจะทาให้บริษ ัทฯ และ TQR
สามารถร่ว มมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ หม่ ๆ ได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพยิงขึน โดยฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของ TQR จะถูกรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
4.7

ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลที เกียวโยงกันเมือเที ยบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก

4.7.1

บริษทั ฯ มีค ่าใช้ จ่ายในการเข้าทารายการเพิ มขึน

การเข้าทารายการเกียวโยงในครังนี มีขนาดรายการทีมีมีมูลค่าของรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่า
ร้อ ยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพ ย์สุทธิทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั น บริษัทฯ มีหน้ าทีต้องปฏิบ ัติตามประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน ทาให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนในการว่าจ้างทีปรึกษาการเงินอิสระเพือให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของบริษัทฯ นอกจากนันการเข้าทาธุรกรรมซือหุ ้น TQR ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน TQR เกินกว่า
ส่วนที 4 - หน้า 7

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของ TQR เป็ นผลให้บริษ ัทฯ มีหน้า ทีต้องทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ท ีเหลือทังหมด
ของ TQR เพือให้เ ป็ นไปตามประกาศ ทจ.12/2554 บริษัทฯ จึงมีภาระต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ การเข้าทาา
รายการ เช่นค่าใช้จ่ายสาหรับทีปรึกษาทางการเงินในการจัดทาคาเสนอซือหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการเสนอซือ
หลักทรัพย์ เป็นต้น
4.8

ความเสียงจากการเข้าทารายการ

4.8.1

ความเสียงจากการดาเนิ นธุรกิ จไม่ประสบความสาเร็จตามคาดการณ์

ผลประกอบการของ TQR ขึนกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และปั จจัย ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
อาทิ การชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลก สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย สภาพการแข่งขันทีรุนแรงภายใน
อุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากนี ยังมีปัจจัยอืน ๆ ทีส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะผลกระทบจากปั ญหา
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน COVID-19 ส่งผลต่อสถานะการเงินของบริษัททีรับประกันบางบริษ ัท
ประสบปั ญหาสภาพคล่องและนาไปสู่การปิ ดกิจการในทีสุด เป็ นต้น ซึงปั จจัยต่าง ๆ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทังการ
ลดลงของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่ น การหยุดขายกรมธรรม์ทีให้ความคุ ้มครองโควิด -19 รวมถึงยอดขายประกันภัย
ประเภทอืน ๆ ก็ลดลง เช่น ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เนืองมาจาก
การหดตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทียวของโลกจากมาตรการจากัดการเดินทางเพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ตลอดจนถึงการลดลงของบริษัทประกันภัย ซึงต่างก็เป็ นคู่ค้าของธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อของ TQR ซึง
ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไรของ TQR และกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในทีสุด
อย่างไรก็ตาม ทีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่า TQR มีผู้บริหารและเจ้าหน้าทีซึงมีความรู้ ประสบการณ์
และความเชียวชาญในธุรกิจรับประกันภัยต่อ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึงมีประสบการณ์ทางานในธุรกิจดังกล่าวมา
เป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดี จนได้ร ับความไว้วางใจในการใช้บ ริการจากคู่ค้าทังใน
ประเทศและต่ างประเทศ ทาให้สามารถร่วมให้คาปรึกษาเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับคู่ค้า และ
ช่วยประสานงานให้คู่ค้าสามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเพิมช่องทางในการหารายได้
และนามาซึงผลประกอบการทีดีและมันคงอย่ างต่อเนืองของ TQR
นอกจากนั นการเข้าลงทุน ถือหุ้นใน TQR จะทาให้ทังสองบริษัทได้ร ับประโยชน์จากการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
และสามารถใช้ประสบการณ์แ ละความชานาญในธุ รกิจเพือร่ว มกันกาหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจทีจะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษ ัทฯ ส่งผลให้กลุ่ มบริษัท ฯ มีความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมเพิมสู งขึน และเพิมโอกาสในการสร้างผล
ประกอบการทีดียงขึ
ิ น นอกจากนีภายหลังการเข้าทารายการ บริษัทฯ จะมอบหมายให้กรรมการสองท่านเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษัท TQR ซึงบริษัทฯ จะสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกาหนดนโยบายในการดาเนิน
ธุรกิจของ TQR
4.8.2

ความเสียงจากการลงทุนในธุรกิ จใหม่ทีบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการดาเนิ นธุรกิ จทีจากัด

เนืองจากบริษ ัทฯ ยังไม่เคยมีการลงทุนในธุรกิจนายหน้ าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) มาก่อน ด้วย
ข้อจากัด ดังกล่าว อาจทาให้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาธุรกิจและพึงพิงความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร
เดิมของ TQR ในช่ วงแรกของการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารของบริษัท ฯ พบว่ า บริษ ัทฯ มี
นโยบายทีจะว่า จ้างผู้บริหารและทีมงานของ TQR ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ใ นการดาเนินธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) มากกว่า 20 ปี บริหารจัดการธุ รกิจของ TQR ต่อไป ภายหลังการเข้า
ลงทุนซือหุ้น TQR เสร็จ สินลง นอกจากนั นบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการกากับดู แลการดาเนินงานในบริษัทย่อ ย โดย
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
คณะกรรมการบริษ ัทจะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษ ัทซึงมีคุณสมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสมกับธุ รกิจของ TQR
เข้าเป็ นกรรมการและ/หรือ ผู้บ ริหารใน TQR ทั งนีเพือให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการและการดาเนินงานของ
TQR เสมือ นเป็ นหน่วยงานหนึงของบริษ ัท โดยตัว แทนดังกล่าวจะต้องร่วมบริหารจัดการธุรกิจ TQR ให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ระเบีย บ และกฏเกณฑ์ รวมถึงกฏหมายต่า งๆ ทีเกียวข้องกับการดาเนิน ธุร กิจ รวมถึง รายงานผลการ
ดาเนินงานของ TQR ให้ทีประชุมคณะกรรมการของบริษ ัทฯ รับทราบ ด้วยเหตุน ี ผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า TQR จะ
สามารถดาเนินธุ รกิจดังกล่าวต่อไปได้ทนั ที อย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพภายหลังการเข้าทารายการ
4.9

ผลกระทบจากการเข้าทารายการ

ภายหลังการเข้าทารายการในครังนี จะทาให้โครงสร้างการลงทุนในธุรกิจ ของบริษ ัทฯ เปลียนแปลงไป โดย
จาก เดิมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) ทีประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการ
นายหน้าประกันภัยทังธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้าประกัน ชีวิต โดยปัจจุบัน บริษ ัทมีบริษัทย่อยที
ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ร ันส์ โบรคเกอร์ จากัด บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์ร ันส์ โบรก
เกอร์ จากัด และบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด เพือดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวิน าศภัย ในขณะทีบริษ ัท
ทีคิว เอ็ม ไลฟ์ อินชัว ร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด เพือดา เนิน ธุร กิจ เป็ นนายหน้า
ประกันชีว ิต นอกจากนี บริษ ัทมีบริษัทย่อยทีสนับสนุนธุรกิจหลักอีก 3 บริษ ัท ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จากัด ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ บริษ ัท แคสแมท จากัด เป็ นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษ ัท
อีซี เลนดิง จากัด เป็ นผู้ให้บริการสินเชือเพือผ่อนชาระค่าซือเบียประกันภัย และบริษ ัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที
คิวดี จากัด เป็นผู้ให้บริการให้คาแนะนาทีเกียวข้องกับการประกันภัย
เนืองจากบริษัทฯ มีความต้องการร่วมลงทุนหรือเข้าซือกิจการของบริษัททีมีธุรกิจทีจะเป็ นการส่งเสริมระหว่า ง
กันตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่ างปี 2563 – 2569 เพือหาช่องทางใหม่ในการสร้างการเติบโตของรายได้ ให้ กับ
บริษ ัทฯ ด้ว ย TQR เป็ นบริษ ัททีดาเนิน ธุรกิจ เกียวกับ ธุรกิจ นายหน้ า ประกัน ภัย ต่ อ (Reinsurance Broker) และเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษ ัทฯ มานานในแง่ของผู้พ ัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้จาหน่ าย ดังนันการลงทุนเพิมเกียวกับธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อทีดาเนินธุรกิจโดยผู้บริหารหลักทีมีความสามารถและประสบการณ์ ในวงการประกัน ภัยมากกว่า
20 ปี และมีผลประกอบทีดีมาอย่างต่อเนื อง ซึงคาดว่า สามารถเพิมศักยภาพและความมันคงให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะ
ยาว ดังนัน การลงทุนของบริษัทฯใน ครังนี ถือได้ว่า เป็ นการช่ วยให้เกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจ เสริมสร้า งรายได้และ
การกระจายความเสียงในการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ
ภายหลังการทาธุรกรรมการซือหุ้น TQR ตามสัญญาซือขาย บริษัทฯ จะมีส ัดส่วนการถือหุ้นใน TQR เพิมขึน
และเมือรวมกับจานวนหุ้นสามัญของ TQR ทีบริษัทฯ มีอยู่เ ดิม 190,000 หุ้น จะทาให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ TQR
เท่ากับ 102,190,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 44.43 ของจานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ายได้แล้วทังหมดของ TQR และบริษัทฯ
จะส่งกรรมการของบริษัทฯ จานวนสองท่านเพือเป็ นตัวแทนของบริษ ัทฯ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและกรรมการผู้
มีอานาจลงนามผูกพันของ TQR
นอกจากนี ผลจากการทาธุร กรรมซือหุ ้นสามัญของ TQR ตามสัญญาซือขายจะทาให้บริษัทฯ มีหน้ าทีทาคา
เสนอซือหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงากิจการ (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยบริษัทฯ มีหน้าทีจะต้องทาคาเสนอซือหุ้น
สามัญส่วนทีเหลือทังหมดของ TQR จานวน 127,810,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่าย
ได้แ ล้วทังหมดของ TQR ในกรณีทีผู้ถือหุ้นของ TQR ตอบรับคาเสนอซือและขายหุ้นสามัญของ TQR ในส่ ว นทีเหลือ
ทั งหมดให้แก่บริษัทฯ ตามคาเสนอซือหลักทรัพย์ จะทาให้บริษ ัทฯ ถือ หุ้นของ TQR ในสัดส่วนสูงสุดทีร้อยละ 100.00
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ของจานวนหุ้นทีออกและจาหน่ ายได้แล้วทังหมด ทั งนี โครงสร้างการถือหุ ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทารายการ และ
ภายหลังการเข้าทารายการเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนซือหุ ้นสามัญ TQR สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี
โครงสร้างกลุ่มบริษทั TQM ก่อนทารายการ

ธุร กิจนายหน้าประกันภัย
100%
100%
100%
51%
51%

TQM Broker
TJN
TQM Life
True Extra Broker
True Life Broker

100%
100%
100%
100%
76%

ธุรกิจสนับสนุ น

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

TQD
TO 2020

*0.08%

* บริษัทฯ ซือหุ ้นสามัญของ TQR 190,000 หุ ้น
ทีออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครังแรก
(IPO) ในปี 2564

TQC
EASY

โครงสร้างกลุ่มบริษทั TQM หลังทารายการ

ธุร กิจนายหน้าประกันภัย
100%
100%

100%
51%
51%

TQM Broker
TJN
TQM Life
True Extra Broker
True Life Broker

100%
100%
100%
100%
76%

ธุรกิจสนับสนุ น

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

TQD
TO 2020
TQC
EASY
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**

** TQM จะมีสดั ส่วนการถือหุ้น
1) 44.43% ภายหลังซือหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย
2) สู ง สุ ด 100% ห ลั ง ท า ค า เ ส น อ ซื อ
หลักทรัพ ย์ (กรณีผ ู้ถือ หุ้น ที เหลือทั งหมด
ตอบรับคาเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษ ัทฯ)

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
4.10

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ

จากการพิจารณาข้อ ดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการ ข้อดีแ ละข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ ทั งที
เกียวกับลักษณะรายการและทีเกียวกับการทารายการกับบุคคลทีเกียวโยงเมือเทียบกับบุคคลภายนอก รวมถึงความ
เสียงจากการเข้าทารายการ ทีปรึกษาฯ เห็นว่าโดยภาพรวมการเข้าทารายการการทีเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุน
ซือหุ้นสามัญของ TQR ในครังนี จะสร้างประโยชน์แ ละผลตอบแทนให้แก่บริษ ัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ดังนั นที
ปรึกษาฯ จึงมีความเห็น ว่าการเข้าทารายการในครังนี มีความสมเหตุสมผล
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ส่ว นที 5 : การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
การประเมินมูล ค่ายุ ติธรรมของบริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) สามารถทาได้โดยการประเมิน
มูล ค่ายุติธ รรมของส่วนของผู ้ถือหุ้นของ TQR ซึงทีปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่า ยุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR
ด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีมูลค่าทางบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Approach)
วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ทั งนี ทีปรึกษาฯได้ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TQR โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 และไม่ได้นาข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการของบริษ ัท อาร์สแควร์ จากัด ซึงเป็ น
บริษัทย่อยของ TQR (TQR ถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของบริษ ัท อาร์สแควร์ จากัด) มารวมในการประเมินมูลค่า
ของ TQR ในครังนี เนืองจากบริษ ัท อาร์สแควร์ จากัดเพิงจัดตังเมือวันที 22 กันยายน 2564 และยังมีผลการดาเนินงาน
ไม่ครบ 3 ปี จึงทาให้ยังไม่มีข้อมูลแนวโน้ มผลการดาเนิ นงานในอดีตเพือใช้ใ นการประเมินมูลค่าตามวิธ ีการต่างๆ ได้
อย่างแน่ ช ัด
ทีปรึกษาฯทาการประเมินมูลค่ายุต ิธรรมของ TQR ในแต่ละวิธีการประเมิน ดังนี
5.1

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี

การประเมินมูล ค่ ายุ ติธ รรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธ ีนี จะพิจารณาจากมูล ค่า สินทรัพย์ของ TQR หัก
ด้วยภาระหนีสินทางบัญชีทงหมด
ั
โดยทีปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนีสินของ TQR จากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4906 บริษ ัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด โดยตามรายละเอียดการประเมินมูล ค่ายุติธรรมของ
หุ ้นสามัญของ TQR ดังนี
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์รวม
หัก หนีสินรวม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
หาร จานวนหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญ

วันที 31 ธันวาคม 2564
546.02
(88.11)
457.91
230.00
1.99

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินด้ว ยวิธ ีมูลค่าทางบัญชี จะได้ มู ลค่ ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม
2564 เท่ากับ 457.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นเท่ากับ 1.99 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของ TQR ณ ช่ว งเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TQR ใน
อนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ TQR ในอนาคต ดังนัน ทีปรึกษาฯจึงเห็นว่าวิ ธีมูลค่า
ทางบัญชีเป็ นวิ ธีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR
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5.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่า หุ้นตามบัญชี เป็น การนามูลค่าตามบัญชีข อง
TQR ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบ
โดยคุณสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 4906 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
มาปรับปรุงเพือให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนีสิน และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 โดย
วิธีนีจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพ ย์สุทธิของกิจ การได้เป็ นปั จจุบัน มากกว่า วิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบการเงิน
สะท้อนถึงมูลค่าทีแท้จริงและเป็ นปัจจุบันมากทีสุด
ทั งนี ทีปรึกษาฯได้ใช้ข ้อมูล ตามบัญชีซึงปรากฏตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม
2564 โดยไม่ได้ม ีการปรับปรุงมูล ค่าตามบัญชีเพิมเติม เนื องจากทีปรึกษาฯเห็นว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็ นสินทรัพย์หมุน เวียนและสินทรัพย์ทางการเงินซึงถือเป็ นสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูง โดยสินทรัพย์
หมุน เวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพ ย์ทางการเงินอืนทีวัดมูล ค่า ด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย รายได้ค่า บริการค้างรับและลู กหนีอืน และสินทรัพย์
หมุน เวียนอืน โดยคิดเป็ นร้อยละ 92.66 ของสิน ทรัพย์รวม ในส่วนของสินทรัพยไม่หมุนเวียน TQR ยังมีการลงทุน ใน
สินทรัพย์ส ิทธิการใช้ใ นสัดส่ วนร้อยละ 2.65 ของสินทรัพย์รวมซึงเป็ นการเช่ าอาคารสานักงานและยานพาหนะตาม
สัญญาในราคาตลาด
ทังนี TQR มีส ินทรัพย์ในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพียงร้อยละ 0.73 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่
มีตัว ตนเป็ นร้อยละ 2.29 ของสินทรัพย์รวม ดังนัน ทีปรึกษาฯจึงเห็นว่า การประเมินสินทรัพย์ถาวรดังกล่า วไม่น่าจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทางบัญชีของกิจการ
รายละเอียดสิ นทรัพย์รวมของ TQR
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูล ค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินอืนทีวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคาประกัน
เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

วันที 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)
ร้อยละของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั

146.58
178.53

26.84
32.70

89.89

16.46

87.79
3.18
505.96

16.08
0.58
92.66

1.50
1.65
4.00
14.46
12.48

0.27
0.30
0.73
2.65
2.29
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งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม

วันที 31 ธันวาคม 2564

ร้อยละของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั

4.60
1.36
40.06
546.02

0.84
0.25
7.34
100.00

นอกจากนี TQR ไม่ ได้ม ีการจ้า งผู้ประเมินอิส ระมาทาการประเมิน มูล ค่ ายุ ติธ รรมของสินทรัพย์เพือใช้ใ น
วัตถุประสงค์สาธารณะภายในรอบ 6 เดือน ดังนั น การประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีปรับปรุง
มูล ค่าทางบัญชี จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ วิธ ีมูลค่าทางบัญชี ซึงจะได้ มูลค่า ยุติธรรมของหุ ้นสามัญของ TQR ณ วันที 31
ธันวาคม 2564 เท่ากับ 457.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นเท่ากับ 1.99 บาท
ทั งนี การประเมินมูล ค่ายุ ติธรรมของหุ้น สามัญของ TQR ด้วยวิธ ีปรับปรุ งมูล ค่าทางบัญชี จะแสดงให้เห็นถึง
มูล ค่าทางบัญชีของ TQR ซึงปรากฏตามงบการเงินโดยได้ปรับปรุงรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อ นมูล ค่า ทีแท้จริง ณ
วันที 31 ธันวาคม 2564 มากทีสุด อย่า งไรก็ตาม วิธีป รับปรุ งมู ลค่า ทางบัญชีไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนิ นงาน และ
แนวโน้ มการเติบโตของ TQR ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ TQR ในอนาคต ดังนั น
ทีปรึกษาฯจึงเห็นว่าวิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิ ธีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ TQR
5.3

วิ ธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach)
ข้อมูล ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ TQR ทีทาการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคาเฉลีย
ถ่วงนาหนักของหุ ้นสามัญของ TQR ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที 7 มีนาคม
2565 ซึงเป็น 1 วันก่อนวันทีคณะกรรมการของ TQR มีมติแต่งตังทีปรึกษาฯ และเข้าทารายการในครังนี
ระยะเวลา
ณ วันที 7 มีนาคม 2564
ย้อนหลัง 1 เดือน
ย้อนหลัง 3 เดือน
ย้อนหลัง 6 เดือน
ย้อนหลัง 9 เดือน
ย้อนหลัง 12 เดือน
สูงสุด
ตาสุด

ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของ TQR (บาท)
ปริมาณการซือขายหุ้น
เฉลียถ่วง เฉลียต่ อวัน (ล้านหุ้น)
สูงสุด ตาสุด
นาหนัก
12.20 12.20
12.18
0.33
14.30 12.20
13.47
0.16
16.70 12.20
15.13
0.30
16.70 12.20
15.17
0.25
19.30 12.20
15.83
0.30
23.80 12.20
19.36
0.79
23.80 12.20
19.36
0.79
12.20 12.20
12.18
0.16

ร้อยละของปริ มาณซือขาย
เฉลียต่อวันต่อจานวนหุ้นที
จาหน่ายได้แล้วทังหมดของ
TQR
0.14%
0.07%
0.13%
0.11%
0.13%
0.34%
0.34%
0.07%

ที มา : SETSMART

จากการประเมินมูล ค่า ยุ ติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ จะได้
มูล ค่ายุติธรรมของหุ้น สามัญของ TQR อยู่ ระหว่า ง 2,801.73 – 4,452.75 ล้านบาท หรือคิดเป็ น มูลค่าต่อหุ้นระหว่าง
12.18 – 19.36 บาทต่อหุ้น

ส่วนที 5 - หน้า 3

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ทั งนี ราคาตลาดเป็ นกลไกทีถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนทีมีต่อหุ้นของบริษัท ซึงสามารถ
สะท้อนถึงมูลค่าหุ้นในขณะนั น รวมทังสะท้อนถึงปั จจัยพืนฐานและความต้องการของนักลงทุนทัวไปทีมีต่อศักยภาพและ
การเติบโตของบริษัทได้ อย่า งไรก็ตาม เนืองจากปริมาณการซือขายหุ้นของ TQR มีปริมาณไม่มาก โดยมีปริมาณการ
ซือขายเฉลียต่อวันตาสุดคิดเป็ นเพียงร้อยละ 0.07 และสูงสุดเพียงร้อยละ 0.34 ของจานวนหุ้นทีจาหน่ายได้แล้วทังหมด
ของ TQR จึงอาจทาให้ร าคาตลาดของหุ้นของบริษัทในอดีตไม่ส ามารถสะท้อนมู ลค่า หรือราคาทีแท้จ ริงของหุ ้นของ
TQR ได้ ดังนัน ทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นวิธีทีไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญของ TQR
ตารางราคาตลาดของหุ้นสามัญและปริมาณการซือขายย้อนหลัง 12 เดือนของ TQR

ทีมา: SETSMART

5.4

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด

วิธีเปรีย บเทียบอัตราส่วนตลาดเป็ น วิธ ีการประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษ ัททีประกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กันควรจะมีอัตราส่วนตลาดทีใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนั นสะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีมีต่อ
บริษัท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง อย่างไรก็ตาม บริษัททีนามาเปรียบเทียบนั น ย่ อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมา
ของรายได้ ขนาดของกิจ การ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้ น ซึงเป็ นข้อจากัดของวิธี
เปรียบเทียบอัตราส่ว นตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีปรึกษาฯ ได้ทา
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี
1 อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
เนืองจาก TQR เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพีย งรายเดียวทีประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่อเป็นหลัก ทีปรึกษาฯ จึงได้ทาการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจเป็ น
นายหน้าประกันภัยซึงเป็ นธุรกิจทีใกล้เคียงกันกับธุรกิจหลักของ TQR เพือนาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดังกล่าว
มาเปรียบเทียบและประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR โดยบริษัทจดทะเบียนทีนามาเปรียบเทียบนั น ได้แก่

ส่วนที 5 - หน้า 4

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
1 บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“TQM”)
บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัททีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน
(Holding Company) ทีประกอบธุ รกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยแบ่งการให้บริการเป็ น 2
ประเภท คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และธุรกิจนายหน้ าประกันชีว ิต รวมทังถือหุ้นในธุรกิจทีสนับสนุน
การให้บริการนายหน้าประกันภัยอีก 3 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์
ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ และธุรกิจทีให้บริการคาแนะนาเกียวกับประกันภัย
กลุ่มบริษัท มีแนวทางในการดาเนินธุ รกิจ เพื อเสนอขายประกัน ภั ย โดยใช้ฐ านข้อ มูล กลุ่ม ลูกค้า
เป้ าหมายซึงมีท ั งลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กร โดยพนักงานจะติดต่อ และเสนอขายประกันภัยต่างๆ
ผ่านช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ออนไลน์ การขายตรง และการขายผ่านตัวแทน/นายหน้า
2 บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) (“ASN”)
บริษ ัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการ
จัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงโดยมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และดาเนินธุรกิจสินเชือส่วน
บุคคลภายใต้การกากับ
รายได้ของบริษัทและบริษัท ย่อ ยมาจาก 4 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทีเป็ นการ
ขายประกันรถยนต์และ (2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ซึงรับรู้รายได้เ ป็น รายได้ค่านายหน้าและค่า บริการ (3)
ธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกากับประเภททีมีทะเบียนรถเป็ นประกัน ซึงรับรู้รายได้เป็ นรายได้ดอกเบีย
ค่าธรรมเนี ย มและค่าบริการ และ (4) ธุ รกิจ ให้บริการระบบสาหรับธุ รกรรมสิน เชือระหว่ างบุคคลกับบุคคล
(Peer to Peer Lending) ซึงรับรู้รายได้เป็นรายได้ค่าบริการแพลตฟอร์มและค่าธรรมเนียม
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินทีสาคัญของบริษทั จดทะเบียนทีมีลกั ษณะคล้างคลึงกับ TQR
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
TQM
4,436.40
3,400.13
891.77
ASN
597.92
149.75
14.80
TQR
546.02
256.37
97.51
ที มา: ข้อมูลงบการเงินรวมตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ของ TQM, ASN และข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการตรวจสอบ TQR ณ
วันที 31 ธันวาคม 2564 จาก SET

ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้ร วบรวมข้อมูล อัตราส่ วนตลาดระหว่ างวัน ที 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที 7 มีนาคม 2565
สาหรับบริษัทต่างๆ ดังกล่าวเพือนามาเปรียบเทียบหามูลค่าหุ ้นสามัญของ TQR โดยตามรายละเอียดดังนี
อัตราส่ว นราคาต่อ กาไร (Price to Earnings Ratio)
TQR

หน่ วย

TQM
ASN
ค่า เฉลีย
TQR*

เท่า
เท่า
เท่ า
เท่า

ณ วันที
7 มีนาคม 2565
28.81x
50.59x
39.70x
28.78x

1 เดือน
31.47x
54.32x
42.90x
31.37x

ส่วนที 5 - หน้า 5

ย้อนหลังจากวันที 7 มีน าคม 2565
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
33.36x 36.61x 40.18x
52.30x 53.81x 52.99x
42.83 x 45.21x 46.58x
32.36x 33.95x 38.11x

12 เดือน
42.77x
52.91x
47.84x
43.65x

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ทีมา : SETSMART
หมายเหตุ : อัตราส่วนราคาต่อกาไรของ TQR เป็ นเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเพือการเปรียบเทียบ โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่ถูกนามา
คานวณค่าเฉลียอัตราส่วนตลาด

อัตราส่ว นราคาต่อ มูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio)
TQR

หน่ วย

TQM
ASN
ค่า เฉลีย
TQR*

เท่า
เท่า
เท่ า
เท่า

ณ วันที 7
มีนาคม 2565
9.58x
2.45x
6.02x
6.13x

1 เดือน
11.27x
2.39x
6.83x
6.85x

ย้อนหลังจากวันที 7 มีน าคม 2565
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
12.21x 12.64x 12.94x 13.38x
2.22x
2.22x
2.28x
2.37x
7.22x
7.43x
7.61x
7.87x
7.21x
7.39x
7.91x
8.12x

ที มา : SETSMART
หมายเหตุ: อัตราส่วนราคาต่ อกาไรของ TQR เป็ นเพียงการเปิ ดเผยข้อมู ลเพือการเปรียบเทียบ โดยอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่ถูก นามา
คานวณค่าเฉลียอัตราส่วนตลาด

5.4.1

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญด้วยวิธีเ ปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิของ TQR ในงวด 12 เดือน
งวดใดงวดหนึงคูณกับ P/E ของ TQR ทีนามาเปรียบเทียบ ซึงการเปรียบเทียบด้วยวิธีนี ทีปรึกษาฯ เลือกใช้กาไรสุทธิ
ย้อ นหลัง 12 เดือนสินสุด วันที 31 ธันวาคม 2564 โดยอ้ างอิง จากงบการเงิน เฉพาะกิ จ การของ TQR ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2564 ซึงผ่า นการตรวจสอบโดยคุณสกุ ณา แย้มสกุ ล ผู้สอบบัญชีร ับอนุ ญาตเลขทะเบียน 4906 บริษ ัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด โดยตามรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุต ิธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ดังนี
หน่ วย
กาไรสุทธิ ย้อนหลัง 12
เดือนของ TQR สิ นสุด ล้า นบาท
วันที 31 ธันวาคม 2564
P/E Ratio
เท่า
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้า นบาท
หาร จานวนหุ้นสามัญ
ล้านหุน้
บาท
มูลค่าหุ้นสามัญ
ต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที 7 มีน าคม 2565
ณ วันที
7 มีนาคม 2565 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
97.51
39.70x
3,871.19
16.83

42.90x 42.83 x 45.21x 46.58x 47.84x
4,182.74 4,176.34 4,408.33 4,542.49 4,665.19
230.00
18.19

18.16

19.17

19.75

20.28

จากการประเมินด้ว ยวิธ ีเปรียบเทีย บ P/E Ratio จะได้ มูล ค่ ายุ ติธ รรมของหุ้นสามัญของ TQR อยู่ร ะหว่ าง
3,871.19 – 4,665.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า ต่อหุ้นระหว่าง 16.83 – 20.28 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม การประเมินยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E Ratio นัน บริษัททีนามา
เปรีย บเทีย บนันย่อ มมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่ ง ทีมาของรายได้ ขนาดของกิจการ โครงสร้า งทางการเงิน และ
นโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี วิธีเปรียบเทียบ P/E Ratio เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับกาไรสุทธิ
เท่านั น ซึงสะท้อนส่ วนเพิมทีนักลงทุ นให้แก่กาไรสุทธิของ TQR ทีนามาเปรียบเทียบและนา P/E Ratio ไปคูณกับกาไร
สุทธิ 12 เดือนย้อนหลังสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ของ TQR โดยไม่ ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการ
เติบโตของ TQR ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ TQR ในอนาคต
ส่วนที 5 - หน้า 6

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ดังนัน ทีปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรเป็ นวิ ธีทีไม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR
5.4.2

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio)
จะนามูลค่าทางบัญชีของ TQR ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึงคูณกับ P/BV ของบริษัททีนามาเปรียบเทียบ ซึงการประเมินใน
ครังนี ทีปรึกษาฯ เลือกมูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ TQR ณ
วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906 บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด โดยตามรายละเอียดการปร ะเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR
ดังนี
หน่ วย

ณ วันที
7 มีนาคม 2565

ย้อนหลังจากวันที 7 มีน าคม 2565
1 เดือน 3 เดือน 1 เดือน 9 เดือน 1 เดือน

มูลค่าทางบัญชี ณ วันที
ล้า นบาท
31 ธันวาคม 2564
P/BV Ratio

เท่า

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ล้า นบาท
หาร จานวนหุ้นสามัญ

ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นสามัญ

บาทต่อ
หุ้น

457.91
6.02x
2,754.35

6.83x

7.22x

3,128.99

3,304.19

7.43x

7.61x

7.87x

3,403.03 3,483.95 3,605.73

230.00
11.98

13.60

14.37

14.80

15.15

15.68

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ TQR อยู่ ระหว่าง 2,754.35 – 3,605.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูล ค่าต่อหุ ้นระหว่าง 11.98 – 15.68 บาทต่อ
หุ ้น
ทังนี การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/BV บริษัททีนามาเปรียบเทียบ
นันย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีมาของรายได้ ขนาดของ TQR โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึก
บัญชี เป็ นต้น นอกจากนี วิธีเปรียบเทียบ P/BV เป็ น เพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่านั นซึงสะท้อน
ส่วนเพิมทีนักลงทุนให้แก่มูล ค่าทางบัญชีของบริษัททีนามาเปรียบเทียบและนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที
31 ธันวาคม 2564 ของ TQR โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ TQR ในอนาคต จึงอาจ
ไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ TQR ในอนาคต
ดังนัน ที ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิ ธีเปรียบเที ยบอัตราส่วนราคาต่ อมูลค่าทางบัญชีเป็ นวิ ธีทีไม่เหมาะสม
สาหรับการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR
5.5

วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด

การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นการประเมินมูลค่าหุ้น โดยคานึงถึง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ TQR โดยเป็ นการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow
to Firm) ที TQR คาดว่าจะได้รับ จากการจัดทาประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
(Weighted Average Cost of Capital : WACC) ของ TQR เพือหามูล ค่าปั จจุ บันสุทธิข องหุ้นสามัญของ TQR ซึงที
ส่วนที 5 - หน้า 7

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ปรึกษาฯ ได้จัดทาประมาณการทางการเงินของ TQR ในปี 2565 – 2569 หรือในอนาคต 5 ปี ข ้างหน้ า ซึงทีปรึกษาฯ มี
ความเห็นว่ าเป็นระยะเวลาประมาณการทีเหมาะสมเมือพิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาดและครอบคลุมวัฏ
จักรของธุรกิจในปั จจุบันของ TQR โดยตังอยู่บนพืนฐานว่าธุรกิจของ TQR จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนือง (Going
Concern Basis) และไม่ มีก ารเปลียนแปลงอย่า งมีนั ย สาคั ญเกิ ด ขึน รวมทังเป็ น ไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ใ นปั จจุบัน
การประมาณการในครังนี ทีปรึกษาฯ ได้อ้า งอิงสมมติฐานจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ TQR ณ วันที 31
ธันวาคม 2564 เนืองจาก TQR ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้โครงสร้าง
รายได้และต้นทุนมีการเปลียนแปลงตามมาตรฐานบริษัท จดทะเบียน ซึงผ่านการตรวจสอบโดยคุณสกุณา แย้มสกุล
ผู้ส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และอ้า งอิงจากประมาณ
การผลการดาเนินงานจากการเติบโตของอุ ตสาหกรรม แผนการลงทุ น แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูล ภาวะ
อุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ฝ่า ยบริหารของ TQR รวมถึงเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทั งนี ทีปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชือถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่า งๆ
ทีได้ร ับจากการสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารของ TQR และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เ ป็น ไปตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis) อย่า งไรก็ตาม ประมาณการทางการเงินทังหมดนี จัดทาขึนภายใต้ สมมติ ฐานว่าจะไม่ ม ีก าร
เปลียนแปลงใดๆ ทีมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ TQR นอกจากนีในกรณีท ีมีเ หตุการณ์ใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ TQR อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ TQR เปลียนแปลงไปด้วย
เช่นเดียวกัน โดยการประเมินมูลค่า TQR ของทีปรึกษาฯ ตามรายละเอียดดังนี
5.5.1

สมมติ ฐานทีสาคัญ

สมมติ ฐานรายได้
รายได้ค่าบริการ (รายได้ค่านายหน้ าประกันภัยต่อ)
รายได้ค่านายหน้ าประกันภัยต่อ คือ ค่ านายหน้ าทีเก็บได้จ ากการจัดหาสัญญาประกัน ภัยต่อระหว่ างบริษัท
ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่อทังในไทยและต่างประเทศ ทังนี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อของบริษ ัทมาจากสองส่วน
ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional Business) และ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional
Business) ได้แก่ การประกันภัย ต่ อกลุ่ม ประกั น ภัย รถยนต์ การประกัน ภัย ต่อ กลุ่ม ประกัน อัคคี ภัย และทรัพ ย์สิน
(Property Insurance) และการประกันภัยต่ อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด ส่วนธุ ร กิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนา
ช่องทางผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) นั นคือการดาเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงโอกาสในการเข้าไป
มีส ่ว นร่ว มวิเคราะห์แ ละพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ป ระกันภัย ร่ว มกับคู่ค้ า โดยใช้ ความเชียวชาญในการพัฒนานวัตกรรม
ประกันภัยในการแสวงหาโอกาสใหม่อย่างต่อเนือง อาทิ การประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยสุขภาพของการประกันภัยเชือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การประกันภัยต่อกลุ่มความรับผิดตามกฎหมาย เป็ นต้น
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ค่านายหน้ าประกันภัยต่อ โดยทีปรึกษาฯ มีขนตอนในการประมาณการรายได้
ั
ค่านายหน้าประกันภัยต่อ ดังนี
1. ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเบียประกันภัยต่อของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยคานวณอัตรา
การเติ บโตของอุต สาหกรรมจากข้อ มูล ค่ า เบียประกั นภัย ต่ อ ซึงรวบรวมข้ อ มู ล โดยสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ทีปรึกษาฯ รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวย้อนหลังตังแต่ปี 2555-2564 รวมเป็ นระยะเวลา 10 ปี และคานวณอัตราการเติบโตเฉลียต่อ
ส่วนที 5 - หน้า 8

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ปี ได้เท่า กับร้อยละ 3.63 ทั งนี ทีปรึกษาฯ เห็นว่าอัตราการเติบโตในช่วงระยะเวลาดังกล่ าวมีความ
เหมาะสมเนืองจาก เป็ นอัตราการเติบโตหลังเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ซึงส่งผลอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2555 จนถึงปัจจุบ ัน โดยการอ้างอิงอัตราการเติบโตเฉลียย้อนหลัง 10
ปี สามารถสะท้อนอัตราการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ดีกว่าการใช้ข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาสัน ทีปรึกษาฯ จึงกาหนดให้อัตราการเติบโตของค่า เบียประกันภัยต่อของทังอุตสาหกรรม
เท่ากับร้อยละ 3.63 ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
อัตราการเติบโตของค่าเบียประกันภัยต่อ
3.63%
3.63%
3.63%
3.63%
3.63%
ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (%)
ค่า เบียประกันภัยต่อของอุตสาหกรรม
78.85
81.71
84.68
87.75
90.94
ประกันวิ นาศภัย
2. เมือประมาณการเบียประกันภัย ต่ อของทังอุตสาหกรรมแล้ว ทีปรึกษาจึงประมาณการมูลค่ าเบีย
ประกันภัยที TQR สามารถบรรลุข ้อตกลงสัญญาระหว่างบริษัทประกัน ภัยและบริษัทประกันภัยต่อได้
โดยทีปรึกษาฯ ได้กาหนดสัดส่วนค่ าเบียประกันภัย ต่อของ TQR ต่อค่าเบียประกันภัยต่อของอุ ตสา
กรรมอ้างอิงจากสัดส่ว นในปี 2564 โดยทีปรึกษาฯ เห็นว่า TQR มีส ัดส่วนค่าเบียประกันภัยต่อของ
TQR ต่อ ค่ าเบียประกันภัย ต่ อของอุตสากรรมเพิมขึนอย่ า งต่อเนือง อย่ างไรก็ตาม ทีปรึกษาฯ มี
ความเห็นว่า TQR สามารถคงสัดส่วนดังกล่ าวได้ในอนาคตประกอบกับทีปรึกษาฯได้ใช้ หลักความ
ระมัดระวังในการประมาณการ จึงได้กาหนดให้สดั ส่วนดังกล่าวคงทีตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ
3. เมือคานวณมูล ค่าเบียประกันภัยต่อ ของ TQR แล้ว ในขันตอนสุ ดท้าย ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการ
รายได้ค่านายหน้ าประกันภัยต่อของ TQR ด้วยการกาหนดอัตราค่ านายหน้าในช่วงระยะเวลา
ประมาณการตามอัตราค่านายหน้ าเฉลียในปี 2564 ทังนี ทีปรึกษาฯ เห็นว่าจากข้อมูลทีผ่านมาอัตรา
ค่านายหน้ามีอตั ราทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตามทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า TQR สามารถคง
อัตราค่านายหน้าได้ในอนาคต ประกอบกับทีปรึกษาฯ ได้ใช้หลักความระมัดระวังในการประมาณการ
จึงได้กาหนดให้สัดส่วนดังกล่าวคงทีตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการโดยคานวณจากข้อมูลมูล ค่า
เบียประกันภัยต่อและรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อซึงได้รับมาจาก TQR
ทีปรึกษาฯ ประมาณการรายได้ค่าบริการ (ค่านายหน้ าประกันภัยต่อ ) ในตารางดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
รายได้ค่าบริการ
232.81
241.26
250.01
259.09
268.50
(รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ)
รายได้อืน
รายได้อืนของ TQR ประกอบด้ว ย ดอกเบียรับ การกลับรายการหนี สงสัย จะสูญ และรายได้อืนๆ โดยที
ปรึกษาฯประมาณการรายได้อืนเฉพาะรายได้จากดอกเบียรับ โดยประมาณการรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดและ
เงินฝากธนาคารทีถูกจากัดในแต่ละปีและประมาณการดอกเบียรับโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ท ีร้อย
ละ 0.25 อ้างอิงจากข้อมูลอัตราดอกเบียออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์หลัก 5 แห่งซึงรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ณ วันที 7 มีนาคม 2565
ส่วนที 5 - หน้า 9

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการประมาณการการกลับรายการหนี สงสัยจะสูญ และรายได้อืนๆ ทีปรึกษาฯ ไม่ ได้
ประมาณการเนืองจากเป็ นรายได้ทีไม่ได้เกิดจากการดาเนินงานและมีความไม่แน่นอนจึงไม่สามารถประมาณการได้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ผลรวมของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินและเงินฝากธนาคารทีมี
375.95
418.94
467.77
524.33
581.04
ภาระคาประกัน
อัตราดอกเบียรับ (%)
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
ดอกเบียรับ
0.94
1.05
1.17
1.31
1.45
ตารางการประมาณการรายได้รวม

1. รายได้ค่าบริการ
(รายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ)
2. รายได้อืน
รายได้รวม (1+2)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569

232.81

241.26

250.01

259.09

268.50

0.94
233.75

1.05
242.30

1.17
251.18

1.31
260.40

1.45
269.95

สมมติ ฐานต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนพนักงาน - ทีเกียวข้องกับการดาเนินงานโดยตรง
ต้น ทุนพนักงานในส่วนต้นทุน การให้บริการ ได้แ ก่ เงิน เดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าล่วงเวลา
โบนัสและสวัสดิการทังหมดของพนักงานในแผนกทีเกียวข้องโดยตรงต่อการให้บริการของ TQR อาทิเช่น แผนกสถิติ
และวิเคราะห์ข ้อมูล แผนกพัฒนาธุรกิจช่ องทางและผลิตภัณฑ์ใ หม่ แผนกพัฒนาธุ รกิจทัวไป แผนกสนับสนุ นกรมธรรม์
และแผนกสินไหมทดแทน เป็นต้น ทีปรึกษาฯ เห็นว่าต้นทุนพนัก งานของฝ่ ายปฏิบัติการเหล่านีมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับรายได้ค่าบริการของบริษ ัท เนืองจาก TQR จะมีการเพิมจานวนพนักงานและเพิมเงินเดือนตามความสามารถในการ
ดาเนินงานของพนักงาน เพือรองรับการขยายธุรกิจของ TQR ในอนาคต
ทีปรึกษาฯ เห็นว่า ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ TQR สามารถควบคุมต้นทุนพนักงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทีปรึกษาฯ จึงกาหนดสัดส่วนต้นทุน พนักงานทีเกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจโดยตรงคงที
ตามโครงสร้างต้นทุนภายหลังการเข้าจดทะเบียนทีร้อยละ 25.07

รายได้ค่าบริการ
สัดส่วนต้นทุนพนักงานต่อรายได้ค่าบริการ (%)
ต้ นทุน พนักงาน

ปี 2565
232.81
25.07%
58.36

ปี 2566
241.26
25.07%
60.47

ส่วนที 5 - หน้า 10

ปี 2567
250.01
25.07%
62.67

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
259.09
268.50
25.07%
25.07%
64.94
67.30

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ ่ายในการขายของ TQR ได้แ ก่ ค่ าใช้จ่ายในการส่ งเสริมการขายซึงจ่ายให้กับการแนะนางานซึงเป็น
บุคคลภายนอก ทีปรึกษาฯประมาณการให้ค่าใช้จ่า ยในการขายมีค่า เท่ากับร้อ ยละ 2.15 ของรายได้ค่าบริการตังแต่ ปี
2565 เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณการ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ค่าบริการปี 2564

รายได้ค่าบริการ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้
ค่าบริการ (%)
ค่า ใช้จ ่ายในการขาย

ปี 2565
232.81

ปี 2566
241.26

ปี 2567
250.01

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
259.09
268.50

2.15%

2.15%

2.15%

2.15%

2.15%

5.00

5.18

5.37

5.56

5.76

สมมติ ฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน - นอกเหนือ จากการดาเนินงานโดยตรง
ค่าใช้จ่ายพนักงานนอกเหนือจากการดาเนินงานโดยตรงซึงเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ เงินเดือน เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัสและสวัสดิการทังหมดของพนักงานในแผนกทีเกียวข้องกับการบริหาร
องค์กร (Back Office) อาทิเช่น แผนกทรัพยากรบุ คคล แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนกธุรการ และแผนกบัญชี
และการเงิน เป็ นต้น ทีปรึกษาฯ เห็นว่าจานวนพนักงานในส่วนงานดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเติบโตในอนาคตของ
TQR ทีปรึกษาฯ จึง ได้กาหนดอัตราการเติบ โตของค่า ใช้จ ่ ายพนั กงานนอกเหนื อจ ากการดาเนินงานโดยตรงตาม
นโยบายการปรับค่าจ้างพนักงานของ TQR ทีร้อยละ 6.00 ตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดประมาณการ

การเติบโตของค่าใช้จ่ายพนักงาน (%)
ค่า ใช้จ ่ายพนักงาน

ปี 2565
6.00%
26.23

ปี 2566
6.00%
27.80

ปี 2567
6.00%
29.47

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
6.00%
6.00%
31.23
33.11

ค่าการตลาด
ค่าการตลาด ได้แก่ ค่า ใช้จ่ ายเกียวกับสือ ค่ าการโฆษณา ค่า สัน ทนาการ และค่าเดินทางต่า งๆ ทีปรึกษาฯ
ประมาณการให้ค่าการตลาดมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.69 ของรายได้ค่าบริการตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณ
การ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าการตลาดต่อรายได้ค่าบริการปี 2564

รายได้ค่าบริการ
สัดส่วนค่าการตลาดต่อรายได้ค่าบริการ (%)
ค่า การตลาด

ปี 2565
232.81
2.69%
6.26

ปี 2566
241.26
2.69%
6.49

ปี 2567
250.01
2.69%
6.72

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
259.09
268.50
2.69%
2.69%
6.97
7.22

ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
TQR ได้มีการบันทึกค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยมีรายละเอียดดังนี
1.

ค่าเผือผลขาดทุ นจากยอดคงค้าง ทีคาดว่าจะไม่สามารถเรีย กเก็บเงินได้จานวน 20.17 ล้า นบาท
สาหรับปี 2564 เนืองจากในระหว่างปี 2564 มีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ส่วนที 5 - หน้า 11

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน

2.

ประกันวินาศภัย ทีปรึกษาฯ เห็นว่าค่ าใช้จ่ายเหล่านีเป็ นค่าใช้จ่ายตามเหตุการณ์และคาดว่าจะไม่ม ี
ค่าใช้จ ่ายเหล่านีเกิดขึนอีกในอนาคต ทีปรึกษาฯ จึงมิได้ประมาณการค่า ใช้จ่ายดังกล่ าว ตลอดการ
ประมาณการ
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิต จากการเปลียนแปลงมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 ซึงส่งผลให้ TQR
ทาการบันทึกค่า เผือผลขาดทุน ด้า นเครดิตจานวน 1.57 ล้านบาทสาหรับปี 2564 และได้ประมาณ
การค่า เผือผลขาดทุน ด้านเครติดสาหรับปี 2565 – 2567 จานวน 1.24 ล้านบาท 1.36 ล้านบาทและ
1.50 ล้านบาท ตามลาดับ ทีปรึกษาฯ เห็นว่า ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตจากการประมาณการของ
TQR จานวน 5.65 ล้านบาท มีความเพียงพอต่อการบันทึกด้อยค่าของทรัพ ย์สินทางการเงิน ตาม
ความเสียงของกิจการ ตามการเปลียนแปลงมาตรฐานทางบัญชี ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการค่าเผือ
ผลขาดทุ นด้านเครดิตสาหรับปี 2565 – 2567 จานวน 1.24 ล้านบาท 1.36 ล้านบาท 1.50 ล้านบาท
ตามลาดับ และมิได้ประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวสาหรับปี 2568 - 2569

ดังนัน ทีปรึกษาฯ จึงประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่า จะเกิดขึนในปี 2565 – 2569 ดังนี

ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิ ดขึน

ปี 2565
1.24

ปี 2566
1.36

ปี 2567
1.50

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
-

ค่าเบียประชุมกรรมการ
ทีปรึกษาฯประมาณการให้ค่าเบียประชุมกรรมการมีอัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้ อของปี 25652569 โดยอ้างอิงจากประมาณการเงินเฟ้อ สาหรับปี 2565 – 2569 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ประมาณการเงินเฟ้อ 2565 – 2569
(IMF, 2565)
ค่า เบียประชุมกรรมการ

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569

1.30%

1.10%

1.50%

1.80%

1.90%

1.14

1.16

1.17

1.20

1.22

ค่าอุปกรณ์สานักงาน
ค่าอุ ปกรณ์ สานักงาน ได้แก่ ค่ าอุปกรณ์ สานักงาน เครืองเขียน และค่าใช้จ่ายพิมพ์ต่างๆ ทีปรึกษาฯประมาณ
การให้ค่าอุปกรณ์สานักงานมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.12 ของรายได้ค่าบริการตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณ
การ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าอุปกรณ์สานักงานต่อรายได้ค่าบริการปี 2564

รายได้ค่าบริการ
สัดส่วนค่าอุป กรณ์ สานักงานต่อรายได้
ค่าบริการ (%)
ค่า อุปกรณ์สานักงาน

ปี 2565
232.81

ปี 2566
241.26

ปี 2567
250.01

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
259.09
268.50

0.12%

0.12%

0.12%

0.12%

0.12%

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูโภค ได้แก่ ค่านา ค่ าไฟฟ้า ค่าการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าทาความสะอาดสานักงาน และค่าซ่อม
บารุง ต่า งๆ ทีปรึกษาฯประมาณการให้ค่าสาธารณูโภคมีอ ัตราการเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้ อของปี 2565-2569
โดยอ้างอิงจากประมาณการเงินเฟ้อ สาหรับปี 2565 – 2569 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ประมาณการเงินเฟ้อ 2565 – 2569 (IMF, 2565)
ค่า สาธารณูปโภค

ปี 2565
1.30%
2.64

ปี 2566
1.10%
2.67

ปี 2567
1.50%
2.71

ปี 2568
1.80%
2.76

ปี 2569
1.90%
2.81

ค่าใช้จ่ายประกันภัย
ค่าใช้จ่ายประกันภัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประกันภัยสาหรับการดาเนินธุรกิจและยานพาหนะของ TQR ทีปรึกษาฯ
ประมาณการให้ค่าใช้จ่ายประกันภัย มีอัตราการเติบโตตามประมาณการเงิน เฟ้ อของปี 2565-2569 โดยอ้างอิงจาก
ประมาณการเงินเฟ้อ สาหรับปี 2565 – 2569 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ประมาณการเงินเฟ้อ 2565 – 2569 (IMF, 2565)
ค่า ใช้ จ่ายประกันภัย

ปี 2565
1.30%
0.84

ปี 2566
1.10%
0.85

ปี 2567
1.50%
0.87

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
1.80%
1.90%
0.88
0.90

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษา
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษา ได้แก่ ค่าทีปรึกษาทางวิชาชีพต่างๆ อาทิ ค่าจ้างผู้สอบบัญชี ค่าจ้างทีปรึกษาทางการ
เงิน ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีปรึกษาฯประมาณการให้ค่าธรรมเนียมทีปรึกษามี
อัตราการเติบโตตามประมาณการเงิน เฟ้อของปี 2565-2569 โดยอ้างอิง จากประมาณการเงินเฟ้ อสาหรับปี 2565 –
2569 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทังนีทีปรึกษาฯ มิได้นารายการทีเกียวข้องกับการนาหลักทรัพย์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงเป็ นรายการทีเกิดขึนตามเหตุการณ์และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการดารงสถานะ
บริษ ัทจดทะเบียนในการประมาณการค่าธรรมเนียมทีปรึกษาของ TQR โดยมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ประมาณการเงินเฟ้อ 2565 – 2569 (IMF, 2565) 1.30%
1.10%
1.50%
1.80%
1.90%
ค่า ธรรมเนียมทีปรึกษา
7.02
7.09
7.20
7.33
7.47
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ประกอบด้วย ค่าเสือมราคาจากสินทรัพย์ถาวร ค่าเสือมราคาจากสิทธิการเช่า
และค่าตัดจาหน่ ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวรและค่าตัดจาหน่าย
ของสินทรัพ ย์ไม่ม ีตัวตนของ TQR โดยใช้วิธ ีเส้นตรงตามนโยบายทางบัญชี ของ TQR และอ้างอิงการประมาณการค่า
เสือมราคากับทะเบียนทรัพย์สินของ TQR ในส่วนของสินทรัพย์ส ิทธิการเช่า ทีปรึกษาฯ ประมาณการค่าเสือมสิทธิการ
เช่าโดยใช้ว ิธีเส้นตรงตามนโยบายทางบัญชีของ TQR และอ้างอิงข้อมูลการประมาณการค่าเสือมราคากับสัญญาเช่าทาง
การเงินของ TQR ทั งนีทีปรึกษาฯ คานวณค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายจากสินทรัพย์ทีมีอยู่ และสินทรัพย์ทีเพิมขึน
(รายละเอียดตามค่าใช้จ่ายในการลงทุน) จากประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน

ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ถาวร
ค่าเสือมราคาของสิทธิการเช่า
ค่าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่า เสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายรวม

ปี 2565
1.89
4.85
3.32
10.06

ปี 2566
1.96
4.85
4.32
11.13

ปี 2567
1.93
4.55
4.82
11.30

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
1.72
1.29
3.70
3.08
4.82
4.82
10.24
9.18

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน ได้แก่ ค่าภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีปรึกษาฯประมาณการ
ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.17 ของรายได้ค่าบริการตั งแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณ
การ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนต่อรายได้ค่าบริการปี 2564

รายได้ค่าบริการ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนต่อรายได้
ค่าบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน

ปี 2565
232.81

ปี 2566
241.26

ปี 2567
250.01

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
259.09
268.50

0.17%

0.17%

0.17%

0.17%

0.17%

0.39

0.40

0.41

0.43

0.44

ตารางการประมาณการต้น ทุน และค่าใช้จ่าย

1. ต้นทุนการให้บริการ
2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าการตลาด
ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
ค่าเบียประชุมกรรมการ
ค่าอุปกรณ์สานักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายประกันภัย
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษา
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน
3. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารรวม
ต้ นทุน และค่าใช้จ่ายรวม (1+2+3)

ปี 2565
58.36
5.00

ปี 2566
60.47
5.18

ปี 2567
62.67
5.37

26.23
6.26
1.24
1.14
0.29
2.64
0.84
7.02
10.06
0.39
56.10
119.45

27.80
6.49
1.36
1.16
0.30
2.67
0.85
7.09
11.13
0.40
59.25
124.90

29.47
6.72
1.50
1.17
0.31
2.71
0.87
7.20
11.30
0.41
61.66
129.69

ส่วนที 5 - หน้า 14

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569
64.94
67.30
5.56
5.76
31.23
6.97
1.20
0.32
2.76
0.88
7.33
10.24
0.43
61.36
131.86

33.11
7.22
1.22
0.33
2.81
0.90
7.47
9.18
0.44
62.69
135.75

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
สมมติ ฐานอืนๆ
หนี สิ นทางการเงิ นและต้นทุนทางการเงิ น (ดอกเบียจ่าย)
หนี สินทางการเงินทีมีภาระดอกเบียของ TQR ประกอบด้วยหนีสินตามสัญญาเช่าสานักงานและยานพาหนะ ที
ปรึกษาฯ ประมาณการหนีสินทางการเงินและดอกเบียจ่ายของ TQR โดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าทางการเงินของ TQR ใน
ปัจ จุบ ัน ทั งนี เนืองจาก TQR ได้ท าสัญญาเช่าพืนทีสานักงานเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเช่า จะสินสุดในวันที 15
กรกฎาคม 2567 ทีปรึกษาฯ ได้สัม ภาษณ์ผู้บริหารและพบว่า TQR ยัง ไม่ม ีแผนในการย้ายสานักงานแต่อย่างใด ที
ปรึกษาฯจึงประมาณการให้มีการต่อสัญญาเช่าสานักงานเพือการดาเนินธุรกิจ ต่อไปอีกเป็ นเวลา 3 ปี แ ละประมาณการ
ให้ค่าเช่า รายเดือนเพิมขึนในอัตราร้อยละ 5.00 ตามเงือนไขการต่อ สัญญาทีระบุในสัญญาเช่าสานักงานฉบับปัจจุบัน ที
ปรึกษาฯได้สรุปหนี สินทางการเงินในแต่ ละปี ประมาณการของ TQR ตามทะเบียนหนีสินสัญญาเช่าทางการเงินของ
TQR ดังนี
ปี 2565
0.69

ต้นทุนหนี สิ นทางการเงิ น

ปี 2566
0.47

ปี 2567
0.48

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568 ปี 2569
0.50
0.24

ค่า ใช้จ ่ายในการลงทุน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้ TQR มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตน โดยอ้างอิงจากประมาณ
การของผู้ บริห ารของ TQR เกี ยวกับแผนการลงทุน ในสินทรัพ ย์ถ าวรและสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ม ีตัว ตนของ TQR โดยมี
รายละเอียด ดังนี
เงินลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน
TQR มีแผนการลงทุ นในส่วนปรับปรุง อาคารและอุป กรณ์สานักงานจานวน 1.40 ล้านบาทต่อปี เพือใช้ในการ
ดูแลและซ่อมบารุ งพืนทีสานักงานและซืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพือการประกอบธุ รกิจ ทีปรึกษาฯจึงประมาณการให้
บริษัทมีการลงทุน ในส่วนปรับปรุงสานักงานและอุปกรณ์ จานวน 1.40 ล้านบาทสาหรับปี 2565 เป็ น ต้น ไป ตลอดการ
ประมาณการ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการพัฒนาซอฟแวร์
TQR มีแ ผนการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศขันสู ง เพือส่งเสริม ประสิท ธิภ าพในการให้บริการของ TQR
(Operational Efficiency Improvement Platform) โดยลงทุ นในอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
Flood Accuulation Model และระบบ Capital Modelling เพือพัฒ นาระบบนายหน้ า ประกัน ภัย ต่ อ ภายใน (Core
System) และระบบบริการให้แก่ บริษัทประกันภัย และบริษ ัทประกัน ภัยต่อ ( Cedant and Reinsurer Service System)
รวมถึงการพัฒนาแบบจาลองและวิเคราะห์รูปแบบประกัน ภัยต่ อ ทีปรึกษาฯจึงประมาณการให้บริษัทมีการลงทุ นใน
สินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนสาหรับปี 2565 เป็ นจานวน 22.62 ล้านบาท เงิน ลงทุนจานวน 10.00 ล้านบาทสาหรับปี 2566 และ
เงินลงทุนจานวน 5.00 สาหรับปี 2567 ตามแผนการลงทุนของ TQR
เงินลงทุนในสิทธิการใช้สาหรับการเช่าอาคารสานักงาน
เนืองจาก TQR ได้ทาสัญญาเช่าพืนทีสานักงานเป็น ระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเช่าจะสินสุดในวันที 15 กรกฎาคม
2567 ทีปรึกษาฯ ได้สัม ภาษณ์ ผู้บริห ารและพบว่ า TQR ยัง ไม่ ม ีแผนในการย้ายสานักงานแต่อย่ างใด ทีปรึกษาฯจึง
ประมาณการให้มีการต่อสัญญาเช่าสานักงานเพือการดาเนินธุรกิจต่อไปอีกเป็น เวลา 3 ปี และประมาณการให้ค่าเช่าราย
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เดือนเพิมขึนในอัตราร้อยละ 5.00 ตามเงือนไขการต่อสัญญาทีระบุในสัญ ญาเช่ าสานักงานฉบับปั จจุ บัน ทีปรึก ษาฯ
ประมาณการเงินลงทุนในสิทธิการใช้จานวน 7.88 ล้านบาทในปี 2567
ทีปรึกษาฯประมาณการเงินลงทุน ดังนี

เงินลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์สานักงาน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการ
พัฒนาซอฟแวร์
เงินลงทุนในสิทธิการใช้สาหรับการเช่า
อาคารสานักงาน
ค่า ใช้จ ่ายในการลงทุนรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2568
ปี 2569

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

22.62

10.00

5.00

-

-

-

-

7.88

-

-

24.02

11.40

14.28

1.40

1.40

เงิ นทุนหมุนเวียน
ทีปรึกษาฯ ประมาณการเงินทุนหมุน เวีย นในแต่ละประเภทโดยประมาณการให้ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกค้า
เท่ากับ 99 วัน อ้างอิงจากระยะเวลาเก็บหนีจากลูกค้าปี 2564 และประมาณการให้ระยะเวลาชาระหนีของเจ้าหนีการค้า
เท่ากับ 85 วัน อ้างอิงจากระยะเวลาชาระหนีของเจ้าหนีการค้าปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ระยะเวลาเก็บหนีจากลูกค้า (วัน)
2. ระยะเวลาชาระหนีของเจ้าหนีการค้า (วัน)

ปี 2565
99
85

ปี 2566
99
85

ปี 2567
99
85

ปี 2568
99
85

ปี 2569
99
85

การจ่ายเงิ นปันผล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้ TQR มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิก่อนภาษีส าหรับปี 2565
เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณการ โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ TQR
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
ทีปรึกษาฯ ประมาณการให้อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 20 ตังแต่ปี 2565 เป็ นต้นไป ตลอดการประมาณ
การ โดยอ้างอิงตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปั จจุบัน
สมมติ ฐานอัตราคิ ดลด (Discount Rate)
อัตราส่ว นคิดลดทีใช้ในการประเมินมูล ค่าปั จจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของ TQR จะคานวณมาจากอัตรา
ถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยตามรายละเอียดการคานวณดังนี
WACC

=

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

โดยที
WACC

= อัตราต้น ทุนถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
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D

= หนีสินทางการเงินของ TQR โดยอ้างอิงจากงบการเงิน เฉพาะ
กิจการของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 13.47
ล้านบาท

E

= ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TQR โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 457.91
ล้านบาท

Kd

= อัตราดอกเบียจากหนีสินทีมีภ าระดอกเบียซึงมาจากอัตรา
ดอกเบียเฉลียจากหนีสินสัญญาเช่าทางการเงิน โดยอ้างอิงจาก
ข้อ มูลทางการเงินของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 5.74 ต่อปี

T

= อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20.00

Ke

= อัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น ต้องการซึงคานวณมาจากสูตร
CAPM ได้เท่ากับร้อยละ 5.12 โดยตามรายละเอียดการคานวณ
ค่า Ke ดังนี
Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

โดยที
Ke

= อัตราผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น ต้องการ

Risk Free Rate (Rf)

= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไม่ม ีความเสียง อ้างอิงจาก
อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยอายุ 20 ปี ซึงเป็ น
ช่ว งระยะเวลาทีสะท้อนภาวะการลงทุน ทีไม่ม ีความเสียงในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ได้ดีกว่า การใช้ข ้อมูลในช่วงระยะเวลาสัน โดย
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว เท่ากับร้อยละ 2.91 (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.thaibma.or.th ณ วันที 7 มีนาคม 2565)

Rm

= อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศ
ไทยเฉลียย้อนหลัง 20 ปี ตังแต่ปี 2545-2565 ซึงเท่ากับร้อยละ
11.02 ซึงเป็ นช่วงระยะเวลาทีสะท้อนภาวะการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพ ย์ ใ นช่ ว งเวลาต่ า งๆ ได้ ดีก ว่ า การใช้ ข ้อ มูล ในช่ วง
ระยะเวลาสั น (อ้า งอิง ข้อ มู ล จาก www.set.or.th ณ วัน ที 7
มีนาคม 2565)

Beta (β)

= เป็ นค่าเฉลียความแปรปรวนของผลตอบแทนรายสัปดาห์ข อง
TQR เทีย บกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย ย้อนหลังตั งแต่ว ันที 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 7 มีนาคม
2565 เท่ากับ 0.27 ซึงเป็ นช่วงเวลาที TQR เริมให้มีการซือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทีมา: Bloomberg)
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ทังนี จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ทีนามาใช้ดงั กล่าวข้างต้นจะคานวณได้ผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้น
ต้องการ (Ke) เท่ากับร้อยละ 5.12 ต่อปี
แทนค่าตัวแปรในสมการเพือคานวณหาผลตอบแทนทีผู้ถือหุ้นต้องการ
Ke

= Rf + β( Rm – Rf )
= 2.91% + 0.27 (11.02% - 2.91%)
= 5.12%

แทนค่าตัวแปรในสมการเพือคานวณหาอัตราต้น ทุน ถัวเฉลียถ่วงนาหนัก
WACC

= (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke
= 2.86%*5.74%*(1-20.00%) + 97.14%*5.12%
= 5.10%

สมมติ ฐานกระแสเงิ นสดกิ จการหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ทีปรึกษาฯ กาหนดให้อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังระยะเวลาประมาณการ
(Terminal Growth Rate) เท่ากับร้อยละ 1.90 โดยอ้างอิงตามประมาณการเงินเฟ้อของประเทศไทยทีจัดทาโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) สาหรับปี 2569
ทังนี ทีปรึกษาฯ ได้มีการวิเคราะห์ความไวเพือหาช่วงมูลค่ายุติธรรมทีเหมาะสมโดยการเปลียนค่าตัวแปรอัตรา
การเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดด้วยเช่นกัน
ผลการประมาณทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ค่าบริการ
รายได้อืน
รายได้รวม
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2565F ปี 2566F ปี 2567F ปี 2568F ปี 2569F
232.81
241.26
250.01
259.09
268.50
0.94
1.05
1.17
1.31
1.45
233.75
242.30
251.18
260.40
269.95
(58.36)
(60.47)
(62.67)
(64.94)
(67.30)
(5.00)
(5.18)
(5.37)
(5.56)
(5.76)
(56.10)
(59.25)
(61.66)
(61.36)
(62.69)
(119.45) (124.90) (129.69) (131.86) (135.75)
114.30
117.41
121.49
128.54
134.20
(0.69)
(0.47)
(0.48)
(0.50)
(0.24)
113.61
116.93
121.01
128.04
133.96
(22.72)
(23.39)
(24.20)
(25.61)
(26.79)
90.89
93.55
96.81
102.43
107.16

หน่ วย : ล้านบาท
กาไรสุทธิ จากการดาเนิ นงานหลังภาษี
+ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ปี 2565F
91.44
10.06

ปี 2566F
93.93
11.13
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ปี 2567F
97.19
11.30

ปี 2568F
102.83
10.24

ปี 2569F
107.36
9.18

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
หน่ วย : ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายลงทุน
+/- การเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงิ นสดอิ สระของ TQR
Terminal Value
กระแสเงิ นสดอิ สระรวมของ TQR
ปัจจัยอัตราคิดลด
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดอิ สระ
รวมมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดอิ สระ

ปี 2565F
(24.02)
21.22
98.70

ปี 2566F
(11.40)
0.45
94.10

ปี 2567F
(14.28)
0.31
94.53

ปี 2568F
(1.40)
(0.45)
111.22

98.70
1.05
93.90
3,297.09

94.10
1.10
85.19

94.53
1.16
81.41

111.22
1.22
91.14

ปี 2569F
(1.40)
0.03
115.17
3,662.74
3,777.92
1.28
2,945.45

5.5.2

การคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR
จากข้อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถคานวณหามูลค่าหุ้นสามัญของ TQR ตามวิธีมูลค่าปั จ จุบ ัน
สุทธิของกระแสเงินสด ได้ดงั นี
หน่ วย: ล้านบาท
มูล ค่าปัจ จุบ นั สุทธิของกระแสเงินสด ตังแต่วันที 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2569
มูล ค่าปัจ จุบ นั ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
เพิ ม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
เพิ ม สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
เพิ ม สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธ ีราคาทุนตัดจาหน่า ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
เพิ ม เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคาประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงิ นสดก่อนหักหนี สิ นทางการเงิ น
หัก หนีสินทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ากิ จการของ TQR
จานวนหุ้นของ TQR (ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นสามัญของ TQR (บาทต่ อหุ้น)

441.43
2,855.66
146.58
178.53
89.89
1.50
3,713.59
(13.47)
3,700.12
230.00
16.09

จากการประมาณการกระแสเงินสดทีได้จากการกาหนดสมมติฐานต่ างๆ ข้างต้น โดยใช้อัตราต้นทุ นถัวเฉลีย
ถ่วงนาหนัก (WACC) สามารถคานวณหามูล ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดได้เท่ากับ 441.43 ล้านบาท โดยมีการ
คานวณมูล ค่าปั จจุบัน ณ สินระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ได้เท่ากับ 2855.66 ล้านบาท บวกด้วยมูล ค่า
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จานวน 146.58 ล้านบาท สินทรัพย์ท างการเงินทีวัด
มูล ค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรมผ่า นกาไรหรือ ขาดทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จานวน 178.53 ล้านบาท สินทรัพย์ท าง
การเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธ ีราคาทุนตัดจาหน่าย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จานวน 89.89 ล้านบาท และเงินฝากสถาบัน
การเงินทีมีภาระคาประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1.50 ล้านบาท ทาให้มีมูลค่าปั จจุบ นั ของกระแสเงินสด
ก่อนหักหนีสินทางการเงินจานวน 3,713.59 ล้านบาท อย่ างไรก็ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 TQR มีหนี สินทาง
การเงินเป็ นจานวนทังสิน 13.47 ล้านบาท ทาให้ได้มูล ค่ายุติธรรมของกิจการของ TQR เท่ากับ 3,700.12 ล้านบาท หรือ
เท่ากับ 16.09 บาทต่อหุ้น
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การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR จะถูกต้องหรือมีมูลค่า ใกล้เคียงความเป็น จริงนัน ขึนอยู่กับความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานทีใช้ใ นการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุร กิ จและนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ภายใต้ส ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ ปัจ จุ บัน ดังนั น หากมีเ หตุการณ์ท ีส่ง ผลให้เกิดการ
เปลียนแปลงใดๆ เกียวกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐ บาลทีเปลียนแปลงไป
อาจทาให้ประมาณการทีกาหนดขึนภายใต้สมมติฐานทีกล่า วมาข้างต้น เปลียนแปลงไปอย่า งมีนัยสาคัญ และอาจส่งผล
กระทบให้มูลค่าหุ ้นสามัญของ TQR ทีประเมิน ได้เปลียนแปลงไปด้วยเช่นกัน และด้วยสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ทีอาจเกิด
การเปลียนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูล ค่าหุ้นสามัญของ TQR ทีปรึกษาฯ จึงได้ท าการวิเคราะห์ความ
ไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูล ค่ า หุ้นสามัญ เพือศึกษาถึ งผลกระทบโดยปัจ จัยต่ า งๆ ทีอาจเกิ ดการ
เปลียนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลียนแปลงของมูลค่าหุ้นสามัญจากการเปลียนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปัจจัย
ได้แก่ อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุ น (WACC) ของ TQR และอัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)
ซึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงิน สดตามกรณีต่างๆ ได้
ดังนี
ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ความไวของการประเมิ นมูลค่ากิ จการของ TQR
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการเติ บโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC)
-0.25%

กรณี ฐาน
1.90%

+ 0.25%

- 0.25%

3,730.40

3,982.05

4,280.23

กรณีฐ าน 5.10%

3,486.94

3,700.12

3,949.38

+ 0.25%

3,276.37

3,459.03

3,670.20

จากการวิเ คราะห์ ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมิน มู ล ค่ า หุ้ น สามัญ ของ TQR โดยการ
เปลียนแปลงของอัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) ของ TQR ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 และอัตราการ
เติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 อัตราการเพิมขึนและลดลงทีร้อยละ 0.25 นี
ทีปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นอัตราทีเหมาะสมในการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ซึงอ้างอิงตามอัตราการเพิมลด
ของดอกเบียนโยบายของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึงจะส่งผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนของสินทรัพ ย์ทางการเงิน
ตลอดจนอัตราการเติบโตในระยะยาว
ซึงการวิเคราะห์ความไวทาให้มูล ค่ายุติธรรมของกิจการของ TQR ทีคานวณได้จะมีค่าระหว่าง 3,276.37 –
4,280.23 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามกรณีฐ านเท่ากับ 3,700.12 ล้านบาท
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ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ความไวของการประเมิ นมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR
(หน่วย : บาทต่อหุ้น)
อัตราการเติ บโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

อัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC)
-0.25%

กรณี ฐาน
1.90%

+ 0.25%

- 0.25%

16.22

17.31

18.61

กรณีฐ าน 5.10%

15.16

16.09

17.17

+ 0.25%

14.25

15.04

15.96

จากการวิเ คราะห์ ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมิน มู ล ค่ า หุ้ น สามัญ ของ TQR โดยการ
เปลียนแปลงของอัตราถัวเฉลียถ่วงนาหนักของทุน (WACC) ของ TQR ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 และอัตราการ
เติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) ทีเพิมขึนและลดลงร้อยละ 0.25 ทาให้มูลค่าหุ้นสามัญของ TQR ทีคานวณ
ได้จะมีค่าระหว่าง 14.25 – 18.61 บาทต่อหุ ้น โดยมีมูลค่าตามกรณีฐานเท่ากับ 16.09 บาทต่อหุ้น
5.5.3

สรุปมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีการต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่ า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ TQR ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี
วิ ธีการประเมิ น
วิธีมูลค่าทางบัญชี
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธีมูลค่าตามราคาตลาด
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
วิธีอ ัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
วิ ธีส่วนลดกระแสเงิ นสด

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้า นบาท
บาทต่อหุ้น
457.91
1.99
457.91
1.99
2,801.73 – 4,452.75
12.18 – 19.36
3,871.19 – 4,665.19
16.83 – 20.28
2,754.35 – 3,605.73
11.98 – 15.68
3,276.37 – 4,280.23
14.25 – 18.61

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

โดยสรุป ทีปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่าหุ ้นสามัญของ TQR ทีประเมินด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
เนืองจากวิธ ีส่วนลดกระแสเงินสด คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน สดในอนาคตของ TQR
วิธีมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นวิธีทีอ้างอิงกลไกทีถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุป ทานของนักลงทุนทีมีต่อหุ้นของ
กิจการซึงสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุ้นในขณะนั นๆ รวมถึงสะท้อนถึงปั จ จัยพืนฐานและความต้องการของนักลงทุนทัวไป
ทีมีศักยภาพและการเติบโตของกิจการในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนืองจากปริมาณการซือขายหุ้นของ TQR มีปริมาณไม่
มาก โดยมีปริมาณการซือขายเฉลียต่อวันตาสุดคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.07 และสูงสุดเพียงร้อยละ 0.34 ของจานวนหุ้นที
จาหน่ ายได้แล้วทังหมดของ TQR จึงอาจทาให้ราคาตลาดของหุ้น ของบริษัทในอดีตไม่สามารถสะท้อนมูลค่าหรือราคาที
แท้จริงของหุ้นของ TQR ได้
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ให้สะท้อนมูลค่าตลาด อย่ างไรก็ตาม
วิธีดังกล่าว ไม่ได้พิจารณาถึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการทากาไรของ TQR ตลอดจนแนวโน้มของภาวะ
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เศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต จึงทาให้การประเมินมูลค่าหุ้น อาจจะยังไม่สะท้อนราคาหุ้นทีแท้จริงของ
TQR ดังนันการประเมินมูล ค่าหุ ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจึงอาจเป็ นวิธีทียังไม่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่าหุ้นในครังนี
ส่วนวิธีมูลค่าทางบัญชีและวิธ ีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็น การอ้างอิงถึงข้อมูลในอดีต โดยไม่ได้คานึงถึง
ผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของ TQR ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าหุ ้นสามัญของ TQR ได้อย่า ง
เหมาะสม โดยมูลค่ากิ จการของ TQR ที คานวณได้จากวิ ธีทีเหมาะสมนันมีค่าอยู่ระหว่าง 3,276.37 – 4,280.23
ล้า นบาท หรือ 14.25 – 18.61 บาทต่อหุ้น
อย่ างไรก็ตาม มูลค่า กิจการและมูล ค่าหุ้น สามัญของ TQR ขึนอยู่กับฐานข้อมูล ในอดีตทีได้ร ับจากทาง TQR
ตามทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึงการประมาณการทางการเงินทีได้จะมีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริงหรือไม่ข ึนอยู่กับ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในอนาคต โดยทีปรึกษาฯ ได้
สอบทานในรายละเอีย ดของสมมติฐานทีใช้ใ นการประมาณการทังหมด ด้ว ยความรอบคอบตามจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ และมีความเชือมันว่าสมมติฐานทีใช้ม ีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ ทังนี ผู้ถือหุ ้นอาจใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าหุ้นวิธีอืนประกอบการพิจารณาด้วย
5.6

สรุปการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ทีปรึกษาฯ ได้สรุปมูลค่า TQR ตามวิธีการประเมิน มูลค่า ยุติธรรมตามตารางดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
วิธีการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ TQR

ล้านบาท
วิธีมูลค่าทางบัญชี
457.91
วิธีปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี
457.91
วิธีมูลค่าตามราคาตลาด
2,801.73 – 4,452.75
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อ หุ ้น
3,871.19 – 4,665.19
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
2,754.35 – 3,605.73
วิธีส่วนลดกระแสเงินสด กรณี ฐาน
3,700.12
กรณี วิเคราะห์ความไว
3,276.37 – 4,280.23
ทีมา : ประมาณการโดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

บาทต่ อหุ้น
1.99
1.99
12.18 – 19.36
16.83 – 20.28
11.98 – 15.68
16.09
14.25 – 18.61

สูงกว่า (ตากว่า)
ราคาซือขาย 5.10 บาทต่อหุ้น
บาทต่ อหุ้น
ร้อยละ
(3.11)
(60.96)
(3.11)
(60.96)
7.08 – 14.26
138.85 - 279.60
11.73 – 15.18
230.02 - 297.71
6.88 – 10.58
134.81 - 207.39
10.99
215.44
9.15 – 13.51
179.32 – 264.90

ความ
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ทีปรึกษาฯ เห็นว่า วิธีทีเหมาะสมทีสุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ TQR ในครังนีคือ วิธีส่วนลดกระแสเงินสด
เนืองจากวิธีส่วนลดกระแสเงินสด จะสะท้อนผลการดาเนินงาน และคานึงถึงความสามารถในการสร้า งกระแสเงิน สดใน
อนาคตของ TQR โดยสรุป ทีปรึกษาฯ เห็นว่า ช่วงมูล ค่ายุ ติธรรมของ TQR อยู่ในช่วงราคา 14.25 – 18.61 บาทต่อหุ ้น
หรือคิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 1,453.00 – 1,898.19 ล้านบาท (จานวนหุ ้นตามสัญญาซือขาย 102.00 ล้านหุ้นหรือคิด
เป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุ ้นทีออกและจาหน่ายแล้วทังหมดของ TQR) ซึงเมือเทียบกับราคาซือขายหุ้น TQR ทีมี
มูล ค่าเท่ากับ 520.20 ล้านบาท หรือ 5.10 บาทต่อหุ ้น ปรากฏว่าราคาซือขายนั นตากว่ามูลค่ายุติธรรมทีร้อยละ 179.32
– 264.90 ดังนัน ทีปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซือขายเป็ นราคาทีเหมาะสม ทีปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่า การเข้าทา
รายการในครังนี มีความเหมาะสมในด้า นของราคา
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ส่ว นที 6: สรุปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
จากการศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องต่างๆ อาทิ เงือนไขต่างๆ ในการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทา
รายการ ความเสียงจากการเข้าทารายการ โดยสามารถสรุปความเห็น ของทีปรึกษาฯ ได้ดังนี
ข้อดีของการทารายการประกอบด้วย 1) เป็ นการลงทุนในกิจการทีมีผลการดาเนินงานทีดี มีความมันคงและมี
ศักยภาพในการเติบโต 2) เป็ น การเข้าทาธุรกรรมทีมีความสมเหตุสมผลด้านราคา 3) เป็ นการขยายธุรกิจนายหน้า
ประกัน ภัย ต่ อ และเกิดการผนึ กกาลัง ทางธุร กิ จ 4) เป็ นการกระจายแหล่ ง ที มาของรายได้ใ ห้ สอดคล้อ งกับ แผน
ยุทธศาสตร์ข องบริษัทฯ 5) เป็ นการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเริมธุรกิจใหม่ได้อย่า งรวดเร็ว และ 6) เป็ นการโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนจากเงินปั นผล
ข้อ ด้อยของการทารายการประกอบด้ว ย 1) เป็ นการลงทุนทีทาให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการทาคาเสนอซือ
หลักทรัพย์ และ 2) เป็ นการลงทุนทีทาให้บริษ ัทฯ มีสภาพคล่องในการดาเนินงานลดลง
ความเสียงของการทารายการประกอบด้วย 1) ความเสียงจากการดาเนินธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ ตาม
คาดการณ์ และ 2) ความเสียงจากการลงทุน ในธุรกิจใหม่ทีบริษ ัท ฯ มีประสบการณ์ใ นการดาเนิน ธุ รกิจทีจากัด
นอกจากนี รายการดังกล่าวเป็ นการเข้า ทารายการทีเกียวโยงกัน ซึงมีประโยชน์และข้อดีระหว่างการเข้าทา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี 1) เป็ นการลดความเสียงทีจะเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน อย่างไรก็ ตามการเข้าทารายการเกียวโยงในครังนี มีข้อด้อยระหว่า งการเข้าทา
รายการกับบุคคลทีเกียวโยงกันกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ได้แก่ 1) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทารายการ
เพิมขึนในการว่าจ้างทีปรึกษาการเงินฯ เพือให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับเรืองความเหมาะสมของราคา ทีปรึกษาการเงิน ฯ มีความเห็นว่าการลงทุน เข้าซือหุ้น TQR จานวน
102.0 ล้ านหุ้ น ในราคาหุ้ น ละ 5.10 บาท มูล ค่ ารวมทั งสิน 520.20 ล้า นบาท มีค วามสมเหตุสมผลในด้านราคา
เนืองจากราคาซือขายหุ้นจานวนดังกล่าว ถือเป็ นราคาทีตากว่าช่วงราคายุติธรรมทีทีปรึกษาทางการเงินฯ ได้ประเมินไว้
ร้อยละ 179.32 – 264.90 โดยช่วงราคายุติธรรม 1,453.00 – 1,898.19 ล้านบาท (จานวนหุ้นตามสัญญาซือขาย 102.00
ล้านหุ้นหรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุ้นทีออกจาหน่ ายแล้วทังหมดของ TQR จานวน 230.00 ล้านหุ้น) หรือ
เท่ากับราคาซือขายหุ ้นละ 14.25 – 18.61 บาท
ดังนันทีปรึกษาทางการเงินฯ มีความเห็นว่าการเข้าซือหุ้นสามัญ TQR จานวน 102.0 ล้านหุ้น ในมูลค่ารวม
ทั งสิน 520.20 ล้านบาทจากกลุ่มผู้ขาย เป็ นรายการทีสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้น ควรอนุ ม ัติการเข้าลงทุ นซือหุ้นสามัญ
TQR ดังกล่าวข้างต้น
อนึง ในการพิจารณาอนุม ัติหรือไม่อนุ ม ัติการเข้าทารายการทีเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุน ซือหุ ้นสามัญ
ของ TQR ในครังนีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ของบริษ ัทฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็น
ต่างๆ ตามทีปรึกษาฯ ได้น าเสนอไว้ในรายงานความเห็นของที ปรึกษาฯ ฉบับนี อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุ ม ัติ
หรือไม่อนุม ัติการเข้าทารายการทีเกียวโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนซือหุ ้นสามัญของ TQR ในครังนี ขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ถือหุ ้นของบริษ ัทฯ เป็ นสาคัญ

ส่วนที 6 - หน้า 1

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริษทั
ชือย่อ
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ทีตังบริษทั
ทุน จดทะเบียน
ทุน ทีออกและชาระแล้ว

2.

:
:
:
:
:
:

บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
TQM
0107561000307
ลงทุนในบริษัททีประกอบหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้า ว กทม.
300 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท
: 300 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูล ค่าทีตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท

ประวัติความเป็ นมา

บริษ ัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“TQM”) จัดตังขึนเมือ 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครัวพรรณ
นิภา เพือประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) ทีประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้า
ประกันภัย โดยปัจจุบันบริษ ัทฯ มีบริษัทย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษ ัท ได้แก่ บริษ ัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ร ันส์ โบรค
เกอร์ จากัด และบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์ร ันส์ โบรกเกอร์ จากัด เพือดาเนินธุ รกิจนายหน้า ประกันวินาศภัย และบริษ ัท
ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด เพือดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันชีว ิต นอกจากนีบริษ ัทฯ ยังมีบริษ ัท
ย่อยทีดาเนินธุรกิจสนับสนุ นธุรกิจหลักอีก 2 บริษ ัท ได้แก่ บริษ ัท ทีโอ 2020 จากัด ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
และบริษ ัท แคสแมท จากัด เป็ นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ และบริษ ัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่
บริษ ัท ทีคิวแอลดี จากัด เป็นผู้ให้บริการให้คาแนะนาทีเกียวข้องกับการประกันภัย
โครงสร้างกลุ่มบริษัท TQM

ธุร กิจนายหน้าประกันภัย
100%
100%
100%
51%
51%

TQM Broker
TJN
TQM Life
True Extra Broker
True Life Broker

100%
100%
100%
100%
76%

ธุรกิจสนับสนุ น

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

Casmatt

TQR

TQD
TO 2020
TQC
EASY

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

*0.08%

* บริษัทฯ ซือหุ ้นสามัญของ TQR 190,000 หุ ้น
ทีออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนครังแรก
(IPO) ในปี 2564

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ลาดับ

ชือบริษัท

1

4
5

บริษ ัท ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์
จากัด (TQM Broker)
บริษ ัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์
จากัด (TJN)
บริษ ัท ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรค
เกอร์ จากัด (TQM Life)
บริษ ัท แคสแมท จากัด (CASMATT)
บริษ ัท ทีโอ 2020 จากัด (TO 2020)

6

บริษ ัท ทีควิ ซี จากัด (TQC)

100.00

7
8
9
10

บริษ ัท อีซี เลนดิง จากัด (EASY)
บริษ ัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด
บริษ ัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษ ัท ทีควิ ดี จากัด (TQD)

76.00
51.00
51.00
40.00

2
3

% การถือ
ลักษณะธุรกิจ
หุ้น
100.00 นายหน้าประกันวิน าศภัย
100.00

นายหน้าประกันวิน าศภัย

100.00

นายหน้าประกันชีวิต

100.00
100.00

ลงทุนในต่างประเทศ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และซอฟต์แวร์
บริการบริหารสินไหมประกัน
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
สินเชือส่วนบุคคลอเนกประสงค์
นายหน้าประกันวิน าศภัย
นายหน้าประกันชีวิต
ให้คาแนะนาเกียวกับประกันภัย

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
400.00
5.00
50.00
5.00
5.00
20.00
50.00
5.00
2.00
3.00

พัฒนาการทีสาคัญ
2561

แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 300 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562

เข้าซือกิจ การบริษ ัท ที เจ เอ็น อินชัวร์ร ันส์โบรกเกอร์ จากัด และได้เข้าร่ว มคานวณในดัชนี FTSE
Micro Cap และดัชนี SET 100

2563

ขยายการลงทุน ในบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
เป็ นการลงทุนผ่านบริษ ัท ทีโอ 2020 จากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อย
ได้ร ับรางวัล 3 รางวัลจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้ร ับรางวัลสาขาธุรกิจนายหน้าประกันภัยจาก Top Business Organization 2020

2564

ลงทุนในบริษ ัทย่อย 3 บริษ ัท ได้แก่ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์
จากัด และบริษ ัท ทีคิวซี จากัด

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมายหลัก/ กลยุทธ์องค์กร ปี 2563 – 2565
ประเด็นยุท ธศาสตร์
1. ยุธศาสตร์การสร้างผลตอล
แทนทีคุ้มค่าต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)

เป้ าหมายหลัก
1. เบียประกันภัยเพิม 15%

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

เอกสารแนบ 1 - หน้า 2

กลยุทธ์
การเพิมรายได้
Strengthen existing channels
Grow sale through crossselling
Grow inorganic through M&A
Expand Regional

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ประเด็นยุท ธศาสตร์

เป้ าหมายหลัก
1.5
2.

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า (Customer
Centric & Engagement)
3. ยุทธศาสตร์ Digital Strategy

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่
ความยังยืน (Sustainability
Strategy)
3.

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้า (Customer
Centric & Engagement)
1. พัฒนาระบบงาน ผลิตภัณฑ์และ
ช่องการจาหน่ายโดยใช้
นวัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี
ทีเหมาะสมทันสมัย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่
ความยังยืน (Sustainability
Strategy)

1.
2.
3.
1.

กลยุทธ์
Enhance insurance
ecosystem
การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Customer Centric
Customer Engagement
การพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า
การใช้ดิจิทัลเป็ นปัจจัย
สนับสนุ นและขับเคลือนองค์กร
(Digital Transformation)

1. ยุท ธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่
ความยังยืน (Sustainability
Strategy)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

กลุ่มบริษ ัทฯ มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจเพือเสนอขายประกันภัย โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า เป้า หมายซึงมี
ทังลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าองค์กร โดยพนักงานขายจะติดต่อและเสนอขายประกันภัยประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
ผ่านช่องทางการขายของกลุ่มบริษ ัทฯ ทีมีหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ (Telemarketing) ออนไลน์ การขายตรง
(Face to Face) และการขายผ่านตัวแทน/นายหน้า (Agent/ Broker) รวมทังการขายแบบผสมผานระหว่างช่องทางการ
จาหน่ ายทุกประเภท (Omni Channel)
ธุ รกิจ หลักของกลุ่ มบริษ ัทแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ธุร กิจนายหน้าประกันวิน าศภัย และธุรกิจนายหน้า
ประกันชีว ิต รวมถึงรายได้จ ากบริษัทย่อยอืนทีประกอบธุรกิจทีสนับสนุ นการให้บริการในธุรกิจนายหน้า ประกันภัยของ
กลุ่มบริษ ัทฯ
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม จาแนกตามประเภทธุ รกิจ สาหรับรอบปี สิน สุดวันที 31
ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี
กลุ่มธุรกิจ
1. รายได้จากการเป็ นนายหน้า
ประกันวินาศภัย
-

รายได้ค่านายหน้ า

- รายได้ค่าบริการอืน/1
2. รายได้จากการเป็ นนายหน้า
ประกันชีวติ
-

รายได้ค่านายหน้ า

-

รายได้ค่าบริการอืน

ดาเนิน
การโดย

สาหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

ล้านบาท
2,634.2

ร้อยละ
94.6

ล้านบาท
2,998.7

ร้อยละ
95.6

ล้านบาท
3,142.9

ร้อยละ
91.7

1,570.9

56.4

1,774.7

56.6

1,920.2

56.0

1,063.3

38.2

1,224.0

39.0

1,222.7

35.7

TQM Life

77.3

2.8

83.8

2.7

130.6

3.8

TRUE Life

71.4

2.6

74.2

2.4

116.3

3.4

5.9

0.2

9.6

0.3

14.3

0.4

TQM Broker
TJN
TRUE Extra
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ดาเนิน
การโดย

กลุ่มธุรกิจ
รวมรายได้ค่าบริการ
รายได้อ ืน/2
รวม
หมายเหตุ: �

�

สาหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

ล้านบาท
2,711.5

ร้อยละ
97.4

ล้านบาท
3,082.5

ร้อยละ
98.3

ล้านบาท
3,273.5

ร้อยละ
95.5

72.3
2,783.8

2.6
100.0

53.6
3,136.1

1.7
100.0

153.4
3,427.0

4.5
100.0

/1

รายได้ค่าบริ การอืนดาเนิ นการโดย TQM Broker TJN และ Casmatt �
รายได้อืน ได้แก่ ดอกเบียรับ รายได้เงินปันผล รายได้จากการให้บริ การและให้คาปรึ กษา เงินชดเชยค่าเสี ยหาย กาไรจากการซือในราคาทีตากว่า
มูลค่า ยุติธรรม เป็ นต้น

�/2

โครงสร้างรายได้หลักของบริษ ัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจมีรายละเอียดดังนี
1) ธุรกิ จนายหน้ าประกันวิ นาศภัย
TQM Broker ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษ ัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวิน าศภัย มีรายได้จากการ
เป้ นนายหน้า ประกันวินาศภัย โดยการขายประกันวินาศภัย 2 กลุ่ม และรายได้ค่าบริการอืนจากบริษัทประกันวินาศภัย
เป็ นต้น TQM Broker มีรายได้จากการขายประกันวินาศภัยกลุ่มประกันรถยนต์เป็ นหลัก โดยรายได้จากธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
• รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ได้แก่รายได้จากการขายประกันวินาศภัยแบบต่างๆ จากบริษัทประกันภัยวินาศภัยซึงเป็ น คู่ค้าของกลุ่ม
บริษ ัทฯ โดย TQM Broker จะได้ร บั ค่านายหน้าประกันวิน าศภัยตามอัตราทีตกลงร่วมกัน
• รายได้ค่าบริการอืน
เป็ นรายได้จากบริษ ัทประกันวินาศภัยทีเป็ นคู่ค้าของกลุ่มบริษัทจ่า ยให้กับกลุ่มบริษ ัท ฯ ตามทีตกลงกัน
เพือเป็นค่าตอบแทนแก่กลุ่ มบริษ ัทสาหรับการให้บริการอืนตามจริง เช่น ค่าบริการดาเนินการ จัดพิมพ์
กรมธรรม์ และจัดส่งกรมธรรม์
2) ธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิต
TQM Life เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีว ิต มีรายได้จ ากการเป็ นนายหน้า
ประกันชีวิตประเภทรายบุคคลและประเภทกลุ่ม นอกจากนี TQM Life มีรายได้ค่าบริการอืนจากบริษ ัทประกันชีว ิต ทังนี
รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี
• รายได้จากการเป็นรายหน้าประกันชีวิต
เป็ นรายได้จากการขายประกันชีว ิตจากบริษ ัทประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และประเภทกลุ่ม ในอัตราที
ตกลงร่วมกันระหว่าง TQM Life และบริษ ัทประกันชีว ิต ในอัตราไม่เ กิน ร้อยละ 40 ของเบียประกันชีว ิตใน
ปี แรกซึงเป็นอัตราทีสูงสุด ทังนีอัตราค่านายหน้าประกันชีวิตจะลดลงตามจานวนปี ทีเพิมขึน โดยอัตราค่า
นายหน้าประกันชีวิตดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศ คปภ.
• รายได้ค่าบริการอืน
เป็ นรายได้จ ากบริษัทประกันชีว ิตทีเป็ น คู่ค้าของกลุ่ม บริษ ัท จ่ายให้กับ กลุ่ม บริษั ท ฯ ตามทีตกลงกัน
สาหรับการให้บริการอืนตามจริง เช่น ค่าบริการดาเนินการ ติดต่อประสานงานให้กับลูกค้าทีประสบภัย
กับบริษ ัทประกันชีว ิต และค่าบริการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ เป็ นต้น
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3) ธุรกิ จให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์
กลุ่มบริษ ัทฯ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ ซึงดาเนินงานโดย Casmatt เพือใช้ใน
การสนับสนุ นธุรกิจ ด้านสารสนเทศแบบครบวงจร
1. ให้คาปรึกษาด้า นการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Solution) ได้แ ก่ บริการขายและ
แนะนาผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และ การจัดการด้านระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน
ทางโทรศัพท์ (Call Center Management)
2. ให้คาปรึกษาด้า นงานวิจัย ตลาดดิจิทัล โดยมุ่ง เน้นการบริการทีรวดเร็ว เข้าถึง และเข้าใจลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม โดยการให้บริการครอบคลุมถึง การประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านโซเชีย ลแพลตฟอร์มทีเป็ นทีนิยม เช่น
Facebook, Line, Instagram รวมถึงการใช้ SEO (Search Engine Optimization)
3. ให้คาปรึกษาด้านงานวิเคราะห์ข ้อมูล (Data Analytics) และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ทีนาข้อมูลทีมีอยู่
เพือจัดทารายงานในรูปแบบต่าง ๆ (Business Intelligence)
4. ให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดตังระบบปฏิบัติงานและการติดตังระบบศูน ย์ข้อมูล
4) ธุรกิ จให้บริการด้านคาแนะนาเกียวกับประกันภัย
กลุ่ม บริษัท ให้บริการคาแนะนาเกียวกับประกัน ภัย ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลโดยลูกค้า และการ
ให้บริการ โดยในปี 2563 เปิ ดตัวด้านบริการให้คาแนะนาใหม่ “TQM 24 Smart Services” เพิมความมันใจให้ลูกค้า
เลือก ซือ จ่าย รับกรมธรรม์ แจ้งเคลม และรับบริการอืน ๆ จากบริษ ัทประกันกว่า 40 บริษ ัท ได้แบบครบจบทีเดียว
ผ่านช่องทาง LINE TQM Insurance Broker
5) ธุรกิ จประกันภัยในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุม ัติเข้าลงทุ นในกิจ การบริษัท ทีโอ 2020 จากัด (“ทีโอ 2020”)
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์เ พือลงทุนในบริษัทร่วมทุน (JV) กับกลุ่มบริษัท Asia Investment
and Financial Services Co., Ltd. (AIF) ในนามบริษัท BIC Insurance จากัด เพือทาการขยายตลาดประกัน ภัยใน
ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6) ธุรกิ จให้บริการสิ นเชือส่วนบุคคล
บริษัท อีซี เลนดิง จากัด (“อีซี เลนดิง”) จดทะเบียนจัดตังเป็ น บริษัท จากัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 20 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพือประกอบกิจการให้บริการสิน เชือส่วนบุคคล
ภายใต้ การกากั บของธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”) หรือ “สินเชื อส่ว นบุค คล” หรือ “Personal Lending” แก่
ประชาชนทัวไป
7) ธุรกิ จให้ บ ริ การบริ หารสิ นไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบ ตั ิ เหตุ และให้ คาปรึกษาวิ นิ จฉั ยการ
เรียกร้องสิ นไหมของลูกค้าแก่บริษทั ประกันภัยและบริษทั ประกันชีวิต
กลุ่มบริษัทให้บริการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนด้านประกันสุข ภาพ ประกันอุบ ัติเหตุ ประกันชีวิต
ของผู้เอาประกัน ซึงดาเนินงานโดย TQC เพือใช้ในการสนับสนุนธุรกิจ ด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนแบบครบวงจร
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8) ธุรกิ จการจัดการแอปพลิ เคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ในปี 2564 บริษัทฯได้เข้าลงทุนใน บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จากัด (ชัวร์ครับ) ซึงประกอบธุ รกิจ การจัดการ
แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเข้าถือหุ้นผ่าน TQM Broker ซึงเป็ นบริษัทย่อยที บริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.99 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็ นจานวนเงินลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท
4.

รายชือคณะกรรมการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 TQM มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นายอัญชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ, ประธานบริษ ัท
2 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร, กรรมการ
3 นายอาพน อ้นเอียม
กรรมการ
4 น.ส. รัตนา พรรณนิภา
กรรมการ
5 น.ส. สมพร อาไพสุทธิพงษ์
กรรมการ
6 นายมารุต สิมะเสถียร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
7 นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8 น.ส. รัชนีพร พุคยาภรณ์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9 นายธนา เธียรอัจฉริยะ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10 น.ส. สุวภา เจริญยิง
กรรมการอิสระ
ทีมา : บริษัทฯ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษ ัท
นายอัญชลิน พรรณนิภา นางนภัสนันท์ พรรณนิภา นางสาวรัตนา พรรณนิภา กรรมการสองในสามคนนีลง
ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
5.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที 26 พฤศจิกายน 2564 TQM มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ชือ - นามสกุล
1 บริษ ัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด
2 STATE STREET EUROPE LIMITED
3 นายอัญชลิน พรรณนิภา
4 บริษ ัท อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
5 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
6 บริษ ัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
7 บริษ ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON
9 บริษ ัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
11 ผู้ถือหุ้นอืน
ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เอกสารแนบ 1 - หน้า 6

จานวนหุ้น
306,892,800
32,532,572
22,390,000
19,500,000
18,496,400
17,847,200
15,355,800
13,754,120
10,565,192
10,401,200
467,735,284
132,264,716

ร้อยละ
51.15
5.42
3.73
3.25
3.08
2.97
2.56
2.29
1.76
1.73
77.94
22.06

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
หมายเหตุ : รายชือผู้ถ ือหุ้นของ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน จากัด ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564 มีดงั นี
ชือ - นามสกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1 นายอัญชลิน
พรรณนิภา
899,850
66.66
2 นางนภัสนันท์
พรรณนิภา
449,850
33.32
3 นายศรศักดิ
ถานบุร ี
100
0.01
4 น.ส. สุลลิตา
ถานบุร ี
100
0.01
5 น.ส. รัตนา
พรรณนิภา
100
0.01
รวม
135,000
100.00
ทีมา : กระทรวงพาณิช ย์
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
รายการ

งบการเงินรวมสาหรับปี สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีข้อจากัดในการใช้
เงินให้สนิ เชือส่วนบุคคล
เงินลงทุนชัวคราว
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีหมุนเวียนอืน
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกันทีถึงกาหนด
ชาระภายในหนึงปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ค่าเบียประกันรับล่วงหน้า
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาหนดชาระภายใน
หนึงปี
ภาษีเงินได้นิต ิบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนัก งาน

959.39
924.44
874.22
672.49
6.40

22.54
21.72
20.54
15.80
0.15

1,110.41
424.97
6.40

30.78
11.78
0.18

804.04
118.35
514.03
3.20

18.12
2.67
11.59
0.07

51.93
3,488.87

1.22
81.96

538.55
49.64
2,129.98

14.93
1.38
59.05

499.47
49.52
1,988.60

11.26
1.12
44.82

2.90
9.60
607.53
79.60
14.84
22.17
31.45
768.09
4,256.96

0.07
0.23
14.27
1.87
0.35
0.52
0.74
18.04
100.00

2.10
736.22
3.12
93.68
581.96
22.41
32.65
4.96
1,477.09
3,607.07

0.06
20.41
0.09
2.60
16.13
0.62
0.91
0.14
40.95
100.00

4.29
1,095.84
79.14
483.72
755.68
27.21
1.92
2,447.80
4,436.40

0.10
24.70
1.78
10.90
17.03
0.61
0.04
55.18
100.00

1,303.02
443.06
-

30.61
10.41
-

306.02
86.53
98.39

8.48
2.40
2.73

422.59
81.24
99.08

9.53
1.83
2.23

30.48
10.62
28.41
1,815.59

0.72
0.25
0.67
42.65

78.07
10.80
30.79
610.59

2.16
0.30
0.85
16.93

83.24
14.63
28.22
728.98

1.88
0.33
0.64
16.43

91.00

2.14

494.33
102.49

13.70
2.84

400.71
181.02
115.09

9.03
4.08
2.59
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รายการ

หนีสินไม่ห มุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ ้น)
ทุนทีออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญจานวน 300,000,000 หุ ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี สิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมสาหรับปี สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
0.11
0.00
91.11
2.14
596.83
16.55
696.83
15.71
1,906.70
44.79
1,207.42
33.47
1,425.81
32.14

300.00

7.05

300.00

8.32

300.00

6.76

300.00
1,606.75
67.93

7.05
37.74
1.60

300.00
1,606.75
67.93

8.32
44.54
1.88

300.00
1,606.75
67.93

6.76
36.22
1.53

30.00
351.77
(6.20)
2,350.26
0.00
2,350.26
4,256.96

0.70
8.26
(0.15)
55.21
0.00
55.21
100.00

30.00
423.22
(28.26)
2,399.65
0.00
2,399.65
3,607.07

0.83
11.73
(0.78)
66.53
0.00
66.53
100.00

30.00
529.18
142.50
2,676.37
334.22
3,010.59
4,436.40

0.68
11.93
3.21
60.33
7.53
67.86
100.00

�
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7.

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ

งบการเงินรวมสาหรับปี สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้
รายได้จากสัญญาทีทากับลูกค้า
รายได้เงินปั นผล
กาไรจากการซือในราคาทีตากว่ามูลค่ายุต ิธรรม
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุน ทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย- สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตรา
สารทุนทีกาหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุต ิธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนทีเป็ นของผู้ถ ือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเป็ นของผู้มสี ่วนได้เสียทีไม่มอี านาจควบคุมของ
บริษัทย่อ ย

2,711.54
4.50
23.91
2,739.95

98.96
0.16
0.87
100.00

3,082.51
7.00
11.02
3,100.53

99.42
0.23
0.36
100.00

3,273.58
10.19
63.81
52.55
3,400.13

96.28
0.30
1.88
1.55
100.00

1,457.70
701.92
2,159.61
580.34
43.87
(0.65)
623.57
(116.34)
507.23

53.20
25.62
78.82
21.18
1.60
(0.02)
22.76
(4.25)
18.51

1,517.43
747.38
2,264.81
835.72
35.55
(2.09)
869.17
(167.18)
702.00

48.94
24.10
73.05
26.95
1.15
(0.07)
28.03
(5.39)
22.64

1,544.59
780.96
2,325.55
1,074.59
26.88
(1.71)
(1.60)
1,098.16
(206.39)
891.77

45.43
22.97
68.40
31.60
0.79
(0.05)
(0.05)
32.30
(6.07)
26.23

(6.20)

(0.23)

-

-

-

-

(6.20)

(0.23)

-

-

-

-

(11.02)

(0.40)

(0.55)

(0.02)

(4.48)

(0.13)

-

-

(22.06)

(0.71)

170.77

5.02

(11.02)

(0.40)

(22.61)

(0.73)

166.29

4.89

496.21

18.11

679.39

21.91

1,058.06

31.12

507.23
0.00

18.51
0.00

702.00
0.00

22.64
0.00

890.43
1.34

26.19
0.04

507.23

18.51

702.00

22.64

891.77

26.23
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รายการ

งบการเงินรวมสาหรับปี สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

การแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผู้ถ ือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเป็ นของผู้มสี ่วนได้เสียทีไม่มอี านาจควบคุมของ
บริษัทย่อ ย
กาไรต่อ หุ้น
กาไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กาไรส่วนทีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.

496.21
0.00

18.11
0.00

679.39
0.00

21.91
0.00

1,056.72
1.34

31.08
0.04

496.21

18.11

679.39

21.91

1,058.06

31.12

0.85

1.17

1.48

งบการเงินรวมสาหรับปี สิ นสุด ณ วันที

ธันวาคม

งบกระแสเงิ นสด
รายการ

2562
ล้านบาท
493.65
(75.69)
(306.90)
111.06
848.33
959.39

เงินสดสุท ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุท ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุท ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นงวด

9.

2563

2564

ล้านบาท
697.08
182.56
(728.93)
150.72
959.69
1,110.41

ล้านบาท
877.92
(301.69)
(882.60)
(306.37)
1,110.41
804.04

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

อัตราส่ว นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
เท่า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
เท่า
ระยะเวลาชาระหนี
วัน
วงจรเงินสด
วัน
อัตราส่ว นความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไร (ขาดทุน) ขันต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
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งวดปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
1.92
1.89
4.27
85.53
1.14
319.31
(233.78)

1.78
1.47
4.44
82.15
1.18
308.03
(225.87)

2.73
2.66
4.86
75.12
1.75
208.18
(133.06)

47.86
22.40
18.22
22.57

50.77
27.78
22.38
29.56

52.82
32.70
26.52
35.08
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อัตราส่วนทางการเงิ น

หน่ วย

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
เท่า
10.
10.1

งวดปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
15.43

18.92

23.43

0.81
-

1.06
416.52

0.47
643.58

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
1. รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย รายได้จากการเป็ นนายหน้า
ประกันชีว ิต รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และรายได้อืน ๆ ได้แก่ ดอกเบียรับ รายได้เงินปัน
ผล รายได้จ ากการให้บริการและให้คาปรึกษา เงินชดเชยค่าเสียหาย เป็ นต้น โดยรายได้จากการเป็ นนายหน้ าประกัน
วินาศภัย และรายได้จ ากการเป็ น นายหน้าประกันชีวิต ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้า (Commission) และรายได้
ค่าบริการอืน ซึงเป็ นรายได้ท ีบริษัทได้รบั จากบริษัทประกันภัยทีเป็ นคู่ค้าของกลุ่มบริษัท
สาหรับปี ส ินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,783.8 ล้านบาท และ
3,136.1 ล้านบาท ตามลาดับ โดยปี 2563 มีรายได้เพิมขึน 352.3 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 12.7 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเติบโตในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ทังนี รายได้กว่าร้อยละ 95.6 ของกลุ่มบริษัทเป็ นรายได้จาก
การเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
สาหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 3,427.0 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน
290.9 ล้ านบาท หรือเพิมขึนร้ อยละ 9.3 โดยมีส าเหตุห ลัก จากยอดขายและบริก ารทีเพิมมากขึนในทุกผลิต ภัณ ฑ์
ประกันภัย โดยประกันภัยรถยนต์ซึงเป็นธุรกิจหลักยังคงเติบโตได้ดี
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่านายหน้า และค่า
แรงจูงใจ ค่าส่งเสริมการขาย ค่า ใช้จ่ ายเกียวกับการจัดส่งกรมธรรม์ ค่าใช้จ ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ
ต้น ทุนค่าใช้จ่ ายอืน ๆ สาหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 กลุ่ม บริษ ัทมีต้นทุนและค่ าใช้จ ่ายในการ
ให้บริการเท่ ากับ 1,457.7 ล้านบาทและ 1,517.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.8 และร้อยละ 49.2 ของรายได้จ ากการ
ให้บริการ ทังนี สัดส่วนของต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการให้บริการเมือเทียบกับรายได้รวมมีแนวโน้มลดลงจากการเพิมขึน
ของรายได้ในสัดส่ว นทีมากกว่าต้นทุน และค่า ใช้จ่าย โดยต้นทุน และค่าใช้จ่ ายในการให้บริการของกลุ่มบริษ ัทโดยหลัก
เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส่วน
ต้นทุน หลักรองลงมาได้แก่ ค่านายหน้าและค่าแรงจูงใจ ซึงคิดเป็น สัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณาคิดเป็น สัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริการในปี 2564 เท่ากับ 1,544.6 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 1.8 ตามการเติบโตอง
รายได้รวม โดยมีสัดส่วนร้อยละ 45.4 ของรายได้รวม
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3. กาไรขันต้น
สาหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 กาไรขันต้นของกลุ่มบริษัทเพิมขึนจาก 1,253.8 ล้านบาท
เป็ น 1,565.1 ล้า นบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขั นต้นร้ อยละ 46.2 และร้อยละ 50.8 ของรายได้จ ากการ
ให้บริการ ตามลาดับ ทั งนีอัตรากาไรขันต้ น ทีเพิมขึนในปี 2563 เป็ นผลมาจากการเพิมช่ องทางการจัดจาหน่ายใน
ช่องทาง ออนไลน์ มากขึน
สาหรับปี ส ินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 กาไรขันต้นเท่ากับ 1,729.0 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 164.0 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.5 เนืองจากการเติบโตของรายได้ม ีอัตราสูงกว่ าการเพิมของต้นทุน โดยเฉพาะการขยาย
ช่องทางออนไลน์ ทีช่วยให้มีรายได้เติบโตโดยทีไม่ต้องเพิมต้นทุนการบริการในอัตราทีสูง
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานในหน่ วยงานสนับสนุ นซึงประกอบด้วย ค่า
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และผลประโยชน์อ ืนของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสารองเลียงชีพ
ของพนักงาน รวมถึงค่าสวัสดิการพนักงานอืน ๆ เป็ นต้น โดยในปี 2562 และ 2563 บริษ ัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
701.9 ล้านบาท และ 747.4 ล้านบาท ตามลาดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 25.2 และร้อยละ 23.8 ของรายได้รวมในแต่
ละปี ทั งนี การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่
ฉบับที 9 และ 16 ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
สาหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 781.0 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน 33.6 ล้านบาท หรือเพิมขึน
ร้อ ยละ 4.5 แต่ อย่ างไรก็ตาม สัดส่ วนค่าใช้จ ่ายในการบริห ารเทียบกับรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2564 มีส ัดส่ วน
เท่ากับร้อยละ 22.8 ของรายได้รวม ซึงลดลงจากปี 2563 ทีมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 23.8 ของรายได้รวม
5. กาไรสุทธิ
ในปี 2562 – 2564 บริษ ัท ฯ มีกาไรสุ ท ธิเ ท่ า กับ 507.2 ล้า นบาท 702.0 ล้า นบาท และ 891.8 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยมีอัตรากาไรสุท ธิเท่ากับร้อยละ 18.5 ร้อยละ 22.6 และร้อยละ 26.2 ตามลาดับ การเติบโตของกาไรสุทธิ
เป็ นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนืองของรายได้ค่านายหน้ า และรายได้ค่าบริการอืนจากการให้บริการของกลุ่มบริษัท ซึง
เป็ นผลมาจากการทีกลุ่มบริษ ัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและการให้บริการทีเป็ นเลิศ ประกอบกับ
การมีช่องทางการจัดจาหน่าย ศู นย์บริการและสาขาทีครอบคลุมทัวประเทศ รวมถึงการบริหารต้น ทุนและทา การตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2

ฐานะทางการเงิ น
1. สิ นทรัพย์

สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน เงินให้สินเชือส่วนบุคคล รายได้
ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืน สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุน เวียนอืน สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ และสินทรัพย์ท ีไม่มีตัวตน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,607.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน
649.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทารายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ โดยปรับปรุงสินทรัพ ย์เงินฝากธนาคารสาหรับเบียประกันภัยต่อรอนาส่งแก่บริษัทรับประกันภัย
(“เงินฝากธนาคารทีมีข้อจากัดในการใช้”) ออกทังจานวน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ร วมเท่า กับ 4,436.4 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2563 เป็ น
จานวน 829.3 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 23.0 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนทีเพิมขึนจาก
การซือบริษ ัทย่อยจานวน 721.6 ล้านบาท การเพิมขึนของสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่หมุนเวียนอืน ได้แก่ เงินลงทุนในตรา
สารหนีและตราสารทุน ซึงเพิมขึน 359.6 ล้านบาท และการเพิมขึนของเงินให้สิน เชือส่วนบุคคล 118.3 ล้านบาท จาก
การดาเนินธุรกิจให้สินเชือส่วนบุคคล
2. หนี สิ น
หนีสินส่วนใหญ่ข องกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยและเจ้าหนีอืน และหนีสินตามสัญญาเช่า
โดย ณ วันที 31ธันวาคม 2563 บริษ ัทฯ มีหนีสินรวม 1,207.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 699.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 36.7 โดยมีสาเหตุหลักเนืองจากการการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทารายงานทางการเงิน
ฉบับ ใหม่ใ นส่วนของเงินฝากธนาคารทีมีข้อจากัดในการใช้ ส่ง ผลให้ เจ้า หนีค่าเบียประกันภัยลดลงสอดคล้องกับ การ
เปลียนแปลงในรายการสินทรัพย์ดังกล่าว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีสินรวม 1,425.8 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2563 เป็ น จานวน 218.4
ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของเจ้าหนีค่าเบียประกันภัย ซึงเพิมขึนตามสัดส่วนรายได้ที
เพิมขึน และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3. ส่ว นของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,399.7 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 49.4 ล้านบาท
หรือเพิมขึนร้อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของกาไรสะสมทียังไม่ได้จัดสรร สาหรับ ณ วันที 31 ธันวาคม
2564 บริษ ัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ ้น 3,010.6 ล้านบาท เพิมขึนจากปีก่อน 610.9 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 25.5 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิมขึนของกาไรสะสมทียังไม่ได้จัดสรร แ ละส่วนได้เสียทีไม่ม ีอานาจควบคุมซึงเป็ นผลจากการซือ
บริษ ัทย่อ ย
10.3

ภาวะอุตสาหกรรม

แม้ว่าจะมีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ว่ าผ่ านจุดตาสุ ดในไตรมาสที 3 ปี 2564 และผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) จะขยายตัวอยู่ท ีร้อยละ 0.7 และในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.7 ตามแรงส่งอุปสงค์ภายในประเทศเป็ น สาคัญผ่านการบริโภคเอกชนทีขยายตัวดีข ึน จากการฉีดวัคซีนทีดีขึน
ตามลาดับ แต่ย ังต้องติดตามแนวโน้มการฟื นตัวใน 3 ปัจจัยเพิมเติมด้วย คือ
1. พัฒนาการของมาตรการควบคุ มการระบาด ซึงยังคงจาเป็ นต้องติดตามความเชือมั นผู้บริโภค และการระบาด
ของโควิด-19 อย่างต่อเนือง ในช่วงหลังเปิ ดเมือง
2. ความต่อ เนืองของแรงสนับสนุ นจากมาตรการภาครัฐ โดยจะเห็น ว่าอัตราการใช้จ่ายภาครัฐตากว่า คาดในปี นี
แต่ในปี 2565 น่าจะมีแรงกระตุ้นต่อเนืองจากเม็ ดเงินคงเหลือของพระราชกาหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้วงเงิน 5 แสน
ล้านบาท น่ าจะเป็ นแรงสนับสนุ นได้
3. ปัจจัยต่างประเทศ ในส่วนของข้อจากัดการเดินทาง โดยจานวนนักท่องเทียวต่างชาติมีแนวโน้มปรับลดลงจาก
การระบาดของโควิด -19 ทีทาให้แผนการเปิ ดรับนักท่องเทียวล่าช้า sentiment การท่ องเทียวปรับลดลง และ
ต้อ งชะลอการเปิ ดให้บริการเทียวบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงผลกระทบชัวคราวจากการระบาดของโควิด -19 ใน
ประเทศ ทั งในการปิ ดโรงงานและขาดแคลนแรงงาน ขณะที ตลาดแรงงานยัง คงเปราะบาง โดยมี ผู้เข้า
ลงทะเบียนว่างงานและผู ้เสมือนว่างงาน (ทางานน้อยกว่า 4 ชัวโมง) ปัจจุบันมีตัวเลขสูงถึง 3.4 ล้านคน ส่งผล
ให้เกิดหลุมรายได้ขนาดใหญ่ เนืองจากแรงงานมีรายได้ทีลดลง ซึงกดดันรายได้ครัวเรือนและการบริโภคปรับ
ลดลง รวมถึงตัวเลขแรงงานย้ายถินปรับเพิมขึนเช่น กัน (ทีมา : บทสัมภาษณ์ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหาร
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การสือสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในการประชุมนักวิเคราะห์ ครั งที 3/2564 วันที 18 ตุลาคม
2564)
ในส่ วนของธุ รกิจประกันนั น นับตั งแต่ “ธุ รกิจ ประกัน ภัย ” เริมขายกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด-19 ในเดือ น
มีนาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2564 มีจานวนกรมธรรม์สะสม 44.55 ล้านกรมธรรม์ มีเบียประกันรวมทังสิน 10,760
ล้านบาท และมีค่าสินไหมทดแทนรวม 21,075.60 ล้านบาท เฉลียความคุ้มครองกรมธรรม์ละ 70,000 บาท อัตราการเค
ลมต่อจานวนผู ้ติดเชือราวร้อยละ 13 และยังคงมีกรมธรรม์ท ีมีผลบังคับ ราว 15 ล้านกรมธรรม์ ซึ งจะสินผลบังคับช่วง
เดือนมิถุน ายน 2565 ส่งผลกระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจ ประกัน แต่หลังเปิ ดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี
เศรษฐกิจ เริมฟื นตัวและ โควิด-19 ไม่กลับมาระบาดระลอกใหม่ เชือมันว่า สถานการณ์ ธุรกิจประกัน ภัย โดยเฉพาะ
ประกันวินาศภัยทีรับประกันโควิด-19 น่าจะดีขึนตามลาดับ และทังระบบมีโอกาสฟื นตัว ในปี 2565 โดยคาดการณ์ ว่า
อุตสาหกรรมประกันภัยปี 2565 กรณี GDP ขยายตัว ร้อยละ 3.7-3.9 เบียประกัน ภัยทังระบบ ขยายตัวร้อยละ 3.175.69 มีมู ลค่ า 9-9.13แสนล้า นบาท เพิ มขึนจากปี 2564 คาดจีดีพี ขยายตัวร้อ ยละ 1 ถึง หดตัว ร้ อยละ 0.4 เบีย
ประกันภัยทังระบบ ขยายตัวร้อยละ 1.29 - 3.49 มีมูล ค่า 8.7 แสนล้านบาท และปี 2563 จีดีพีหดตัวร้อ ยละ 6.1 เบีย
ประกันภัยทังระบบ หดตัวร้อยละ 0.26 มีมูล ค่า 8.52 แสนล้านบาท ดังนั น เพืออยู่ร อดได้ในปี 2565 บริษ ัทประกัน ภัย
ต้อ งปรับกลยุทธ์ ดังนี 1.ปรับตัวรองรับวิถีชีว ิตใหม่ (New normal) ของคนไทย 2.บริหารค่าใช้จ่า ยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิงขึน ใช้เทคโนโลยีดิจิท ัลให้มากขึนและ 3.หาโอกาสสร้างสรรค์ประกันภัยใหม่ ๆ ตอบโจทย์ ผลกระทบโควิด-19
ดอกเบียตาและการเข้าสู่สังคมดิจิทัล (ทีมา: บทสัมภาษณ์ เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ); เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ วันที 10 พฤศจิกายน 2564)
กราฟเบียประกันรับตรงระหว่างปี 1996 – 2021F

ทีมา: กลุ่มสถิติธุรกิจประกันภัย สานัก งานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

ประมาณการเบียประกันรับตรงของปี 2564 อยู่ ทีประมาณ 853,200 – 873,200 ล้านบาท เติบโตขึนร้อยละ
0.09 - 2.44 โดยแบ่งเป็ น ประกันวินาศภัยจะมีเบียประกันภัยรับรวมอยู่ที 263,200 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.2 เมือ
เทียบจากช่วงเดียวกันปี ก่อน และประกันชีวิตจะมีเบียประกันภัยรับรวมอยู่ที 590,000 – 610,000 ล้านบาท เติบโตร้อย
ละ -1 ถึง +1
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สาหรับประกัน วินาศภัย นัน เบียประกันภัย รถยนต์ ( motor) เติบโตร้อยละ 0.3 และประกัน ภัยประเภทอืน
(non-motor) เติบโตร้อยละ 9.5 ซึงหลัก ๆ มาจากเบียประกันภัยทรัพย์สิน ทีเติบโตได้ร้อยละ 4.3 จากงานรับประกัน
โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) และการส่งออกทีมีแนวโน้มดีข ึน ขณะทีประกันสุข ภาพรวมประกันภัยโควิด -19
เติบโตร้อยละ 121.3 และประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เติบโตร้อยละ 8.2
ส่วนประกันชีว ิต เมือดูจากทิศทางของสถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสโควิด -19 ทียังไม่ มีแนวโน้มดีขึน
จึงทาให้ประกันชีวิตยังคงเติบโต สอดคล้องไปกับ GDP ของประเทศทีขยายตัวประมาณร้อยละ 1.5 -2.5
สาหรับทิศทางผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มองว่าผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตที จะได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการ
เติ บโตสูง คือ ผลิตภัณฑ์ป ระกันชีว ิตควบการลงทุน (Universal Life และ Unit Linked) เนืองจากสถานการณ์อัตรา
ดอกเบียทียังอยู่ในระดับตาในปั จจุบัน ทาให้ได้ร ับการตอบรับจากผู้ทีมีความสนใจเกียวกับผลิตภัณฑ์นีมากขึน พร้อม
ได้ร ับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ร ะดับความเสียงทีพอรับได้ รวมถึง ได้ร ับความคุ้มครองจากการประกันชีวิต
รวมอยู่ด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงถือว่าเป็ นตัวเลือกทีน่าสนใจ แต่ อย่างไรก็ดี ก็ต้องมีการสร้างความ
เข้าใจทีถูกต้อง เนืองจากแบบประกันดังกล่าวมีความซับซ้อนระดับหนึง
ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาความคุ ้มครองด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง ( Health & Critical Illness) อย่าง
ต่อ เนือง และมี การบริก ารหลั งการขายทีครบวงจร(ทังระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ) เช่ น การแพทย์ท างไกล
(Telemedicine) บริการเคลือนย้ายผู้ป่วยฉุ กเฉิน ฯลฯ โดยได้เชือมต่อกับระบบของโรงพยาบาลทาให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วยิงขึน
ส่ วนผลิตภัณฑ์ป ระกันชีว ิตแบบบานาญ เป็ น ผลิตภัณฑ์ ทีมีแนวโน้ มเป็น ทีต้องการของประชาชนมากขึน
เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ทีช่วยตอบโจทย์แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ ของไทยในปัจจุบ ัน รวมถึงเพราะเป็นเครืองมือทางการเงิน
หนึงทีสาคัญทีเสริมสร้างวินัยทางการออมของประชาชนให้อยู่ในระดับทีเพียงพอต่อความเป็นอยู่หลังเกษียณอายุ
สาหรับการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจประกันชีว ิตและประกันวินาศภัยในปี 2565 นัน ข้อมูลของประกันวินาศ
ภั ย มี การคาดการณ์เ บียประกันภัย รับรวมที 267,100-269,800 ล้า นบาท เติบโตประมาณร้อยละ 1.5 - 2.5 ต่อ ปี
ใกล้เคีย งประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยทีคาดว่ าจะเติบ โตประมาณร้อยละ 3.5 - 4.5 ต่อปี โดยตัวแปรทีสาคัญคือ
การแพร่ร ะบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึงคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุ รกิจประกันวินาศภัย
ในช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 2565 ทาให้เบียประกันภัยต่อ ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มลดลง และประกันภัยโควิด -19 ปี 2565
จะหายไปประมาณร้อยละ 2-3 ของเบียรวม มีผลให้เบียประกันสุขภาพติดลบ
ในส่วนของประกันชีว ิตยังไม่มกี ารคาดการณ์ต ัวเลขเบียประกันภัยในปี 2565 จากสมาคมประกันชีวิตเนืองจาก
มีห ลายปัจ จัยทีทาให้การประมาณการณ์ ค่อนข้างยาก แต่น่ าจะใกล้เคียงกับ GDP เช่นเดียวกับเบียประกันในปี 2564
โดยผลิตภัณฑ์หลักทีเติบโตมากในปี 2564 คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Universal Life และ Unit Linked)
และผลิตภัณฑ์แบบบานาญซึงเป็นผลิตภัณฑ์ทีช่วยตอบโจทย์แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบัน
ทั งนีภาคธุรกิจประกันชีว ิตไทยมีความมุ่งมันเพือตอบสนองความต้องการ ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่ มเป้ าหมายและ
สอดคล้อ งกับสถานการณ์ใ นปัจ จุบ ัน โดยได้ม ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป ระกัน ชีวิตให้มีความหลากหลาย มีการพัฒนา
คุณ ภาพการบริการหลังการขาย ตลอดจนมีการพัฒนาช่ องทางการขายในรูปแบบดิจิท ัลและการบริการผ่ านระบบ
ออนไลน์ มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกัน ภัย ผ่า นระบบดิจิท ัล ( Digital Face to Face) และ มีการพัฒนาบุ คลากร
โดยเฉพาะอย่ างยิงตัว แทนและนายหน้า ประกัน ชีวิตให้มีความรู้ ความสามารถรวมถึงการบริการทีเป็ นมืออาชีพ มี
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนือง
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ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะส่ งผลต่อเศรษฐกิจไทยและภาพรวมธุรกิจประกันภัยในปี 2564
แต่ สาหรับผลการดาเนินธุรกิจของ บริษัท ยังคงมีปัจ จัยบวกทีสนับสนุน ให้สามารถเติบโตได้ตามเป้ าหมายทีตังเอาไว้
โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี
1. ความพร้อมของบริษัทสาหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์บนดิจ ิทัล แพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงระบบทีรองรับการ
ขายของพนั กงานทีทางานจากบ้าน (Work form Home) ดังนัน เมือเกิดการระบาดของโควิด-19 บริษ ัท จึง
ยังสามารถให้พนั กงานเสนอขายประกันภัยได้ตามปกติ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างยอดขาย และแผนงาน
ของบริษัททีวางไว้
2. การขยายขอบเขตของผลิตภัณ ฑ์ ออกไปตามสถานการณ์ใ นช่ วงขณะนัน เพือให้รองรับความต้ องการของ
ลูกค้า ซึงจะเห็นได้จากการทีบริษ ัทฯ ได้มีการออกประกันทีตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างเท่า ทันสถานการณ์ ไม่ว่า
จะเป็ น ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ประกันภัยเซิร์ฟสเก็ต (Surf Skate) ประกันบ้าน เป็ นต้น
3. พฤติกรรมผู้ บริโภคทีมีความคุ้นเคยกับ การทาธุรกรรมผ่ านออนไลน์ มากขึน จากการระบาดของโควิด -19
ในช่วงเวลากว่า 1 ปี ท ีผ่านมา ทาให้ธุรกิจทังขนาดเล็กและใหญ่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพือให้ท ันกับแนว
ทางการใช้ชีว ิตของผู้บริโภคทีเปลียนไป นโยบายจากภาครัฐทีมีการให้ลงทะเบียนออนไลน์ และจับจ่ายใช้สอย
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทาให้ผู้บริโภคไทยปรับตัวไปสู่ดิจิทัลมากขึนภายในเวลารวดเร็ว ดังนัน ธุรกิจทีมีช่อง
ทางการขายเป็ นหน้าร้านเพีย งช่องทางเดียว ไม่ ม ีการเตรียมพร้อ ม ก็อาจจะเสียโอกาสทางธุร กิจ แต่ใ นทาง
กลับ กัน บริษ ัท ทีมีก ารเตรีย มความพร้อ มในช่ อ งทางออนไลน์ อ ยู่ แ ล้ว จะมีโ อกาสทางธุ ร กิจ มากขึนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี
4. นโยบายการปรับเปลียนพัฒนากระบวนการทางานให้มีความคล่อ งตัว สามาถปรับเปลียนตามสถานการณ์ จึง
ทาให้ไม่มีผลกระทบต่อ การปฎิบัติงานทังการขายและการบริการ
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เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบืองต้น
ชือบริษทั
ชือย่อ
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ทีตังบริษทั
ทุน จดทะเบียน
ทุน ทีออกและชาระแล้ว

2.

:
:
:
:
:

บริษ ัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
TQR
0107563000274
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker)
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
: 115.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท
: 115.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท

ประวัติความเป็ นมา

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) ก่อตังเมือวัน ที 20 มีนาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม 5
ล้านบาท โดยมีนายชนะพันธุ ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพ เรศ พิร ิยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ เป็ น ผู้ก่อ ตั งและ
ผู้บริหารหลัก โดยมีครอบครัวพรรณนิภ า (นายอัญชลิน พรรณนิภ า และนางนภัสนั นท์ พรรณนิภา) เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันทีก่อตัง เมือครังก่อตัง TQR ครอบครัวพรรณนิ ภา
แจ้งความประสงค์ในการไม่เข้าร่วมบริหารธุรกิจ เนืองจากธุ รกิจ นายหน้าประกัน ภัยต่อของ TQR มีความแตกต่ างจาก
ธุรกิจประกันภัยของ TQM อย่างมีนัยสาคัญ
พัฒนาการทีสาคัญ
2555

จดทะเบียนก่อตังบริษัทภายใต้ชือ บริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด

2556

เพิมทุ นจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็ น 7 ล้านบาท มุ่งเน้สัญญารับประกันภัยต่อสาหรับการ
ประกันภัยรถยนต์แบบสัญญา (Treaty)

2558

เปลียนชือเป็นบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) และเริมประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ า จัดหา
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative)

2559 - 2561 ได้ร ับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเ ด่นจากคปภ. 3 ปี ซ้อน
2561

บริษ ัทมีมูล ค่าเบียประกันภัยต่อกว่า 8,000 ล้านบาท

2563

เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อโดยเฉพาะกรมธรรม์ COVID-19 และจดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริษ ัทมหาชน

2564

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จดทะเบีย นจัดตังบริษัท อาร์สแควร์ จากัด เป็ นบริษ ัทย่อย ด้วยทุน จดทะเบียน 1.65 ล้านบาท
เพือดาเนินธุรกิจให้บริการเรียนรู-้ อบรมออนไลน์สาหรับตัวแทนประกัน และนายหน้าประกัน
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

TQR ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ
อย่า งครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) บริษัท ให้ บ ริก ารตั งแต่ก ารให้ค าปรึก ษาแก่บ ริษ ัท
ประกันภัย (Cedant) เพือจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบ
เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) โดย TQR จะทาหน้าทีพิจ ารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อทีสาคัญ
ในเบืองต้น ได้แก่ คาเสนอขอเอาประกันภัยต่อ ประเภทของงาน เงือนไขการเอาประกันภัยต่อ ข้อตกลงของสัญญาประ
กนภัยต่ อ และข้อกาหนดอืน ๆ ทีเกียวข้อง เพือจัดหาสัญญาประกันภัย ต่ อทีดีทีสุดแก่คู่ค้า ทังบริษ ัทประกันภัยและ
บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) นอกจากนี TQR ยังให้คาปรึกษา ร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูปแบบ
ใหม่ร่วมกับคู่ค้าซึงเป็ นบริษ ัทประกันภัยและบริษ ัทรับประกันภัยต่อ ตลอดจนให้คาปรึกษาเกียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รูปแบบใหม่จากต่างประเทศ และนามาประยุกต์ใ ห้สอดคล้อ งกับตลาดประกันภัยในประเทศไทย และประสานงานให้คู่
ค้าของ TQR สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อกันได้อย่างมีประสิทธิผล
การประกันภัยต่อคือการบริหารความเสียงประเภทหนึงซึงมีความสาคัญอย่ างมากต่อ ธุรกิจประกันภัย แม้ว่า
บริษัทประกันภัยจะมีเงินกองทุนและสินทรัพย์มากพอสาหรับการชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัย แต่หากบริษัท
ประกันภัยรับประกันภัยทีมีความเสียงสูงหรือมีจานวนเงินเอาประกันภัยทีมีมูลค่าสูง หากเกิดเหตุการณ์น อกเหนือจาก
การประมาณการของบริษัทประกันภัยอาจส่งผลกระทบอย่างมีน ัยสาคัญต่อเงินกองทุน และการดาเนินงานของบริษัท
ประกันภัยได้ บริษัทประกันภัย (Cedant) จึงมีการทาประกันภัยต่อเพือป้ องกันความเสียหายจากการออกกรมธรรม์ท ีมี
ความเสียงภัยและมีมูลค่าสูง เพือควบคุมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทประกัน ภัยมีความมันคงและมีผลการดาเนินงาน
ทีดี โดยบริษัทประกันภัยจะดาเนินการรับประกันภัยไว้เองตามความสามารถของบริษ ัทประกันภัยแต่ละแห่ง เรียกว่ า
ส่วนทีรับเสียงภัยไว้เอง (Retention) และโอนส่วนหนึงหรือทังหมดของการเสียงภัยทีได้รบั ประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัท
อืน ซึงเรียกว่า ส่วนทีเอาประกันภัยต่อ (Reinsurance)

ในการเอาประกั นภัย ต่ อ บริษัท ประกั น ภั ย สามารถเลือ กทีจะติ ดต่ อโดยตรงกับ บริษ ัท รับประกัน ภั ยต่ อ
(Reinsurer) หรือติดต่อผ่านคนกลางทีเรียกว่าบริษ ัทนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ซึงอาจเป็ นบริษัท
นายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ
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ปัจ จุ บัน TQR เป็ นนายหน้าประกันภัย ต่อ ประเภทประกัน วินาศภัย โดยได้ร ับ ความไว้ว างจากคู่ค้าทังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 2 กลุ่มได้แก่
1. ธุรกิ จนายหน้ าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional Business)
TQR เป็ นตัวกลางระหว่างบริษัทประกัน ภัยและบริษัทรับประกัน ภัยต่อ โดยดาเนินการจัดหาสัญญาประกันภัย
ต่อ แบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่ อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) สาหรับ
ประกันภัยทุกประเภท
2. ธุรกิ จนายหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
TQR เป็ นตัวกลางระหว่ างบริษัท ประกันภัยและบริษ ัทรับประกันภัยต่อ ในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ อทัง
แบบสัญญาและแบบเฉพาะราย โดยทีกลุ่มธุรกิจ Alternative Business นัน TQR ดาเนิ นธุรกิจเชิงรุกด้วยการแสวงหา
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยร่วมกับคู่ ค้า ตลอดจนให้คาปรึกษาเกียวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศ และประสานงานให้คู่ค้าของ TQR สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อกันได้
อย่ างมี ประสิท ธิผ ล อาทิ สัญ ญาประกัน ภัย ต่อกลุ่ มประกัน ภัย สุ ข ภาพของการประกันภัย COVID-19 และสัญ ญา
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ดอืน ๆ เป็ นต้น

โครงสร้างรายได้
รายได้ หลักของ TQR มาจากการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ โดย TQR จะได้ร ับค่า ตอบแทนใน
รูปแบบของค่า นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage Fee) จากบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 87-99 ของรายได้ร วมทังหมดของ TQR ในปี 2561 - 2564 ทังนี รายได้อืนของ TQR ประกอบด้วย
ดอกเบียรับ และหนีสูญรับคืน
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รายได้จากการให้บริ การ

2562
ล้านบาท ร้อยละ
79.68
60.14

2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
71.48
36.46
81.37
31.74

1. ธุร กิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบทั วไป (Traditional
Business)
2. ธุร กิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ
50.08
37.80
122.50
62.49
143.28
55.89
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร ่วมกัน (Alternative Business)
รายได้จากการให้บริ การ
129.76
97.94
193.98
98.95
224.65
87.63
/1
รายได้อืน
2.73
2.06
2.06
1.05
31.71
12.37
รายได้รวม
132.49 100.00
196.04
100.00
256.37 100.00
หมายเหตุ: /1 รายได้อืนประกอบด้วยดอกเบียรับและหนีสูญรับคืน สาหรับปี 2564 TQR มีรายได้อืนจากการกลับรายการประมาณการ
หนีสินจานวน 27.24 ล้านบาท

การรับรู้รายได้ค่าบริการจากการเป็ นนายหน้ าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) สามารถแยก ตามวิธีการ
ทาสัญญาประกันภัยต่อ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
(1) การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance)
TQR รับรู้รายได้ค่าบริการจากการทาประกันภัยต่อแบบสัญญา เมือ TQR ได้ร ับการแจ้งยอดจากทาง Cedant
ตามเงือนไขทีได้ตกลงไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ โดยบริษ ัทประกันภัย (Cedant) จะจัดทาใบแจ้งยอดทางบัญชี
Statement of Account : SOA) ภายหลังจากทีมีการปิ ดบัญชีแล้ว ตามงวดทีตกลงกันไว้ เช่ น รายไตรมาส,
รายเดือน เป็นต้น เนืองจากมูลค่าของรายได้ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษ ัท และไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างน่ าเชือถือบริษัทจะไม่รับรู้รายได้จนกว่า จะทราบมูลค่าเบียประกันภัยต่อทีมีความแน่นอนตามสมควร
(2) การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
TQR รับรู้รายได้ค่าบริการจากการทาประกันภัยต่อ แบบเฉพาะรายเมือวันทีกรมธรรม์ม ีผลบังคับ หรือเมือมีการ
จัดทาประกันภัยต่อเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยืนยันแล้ว
4.

รายชือคณะกรรมการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 TQR มีคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ท่าน โดยมีรายชือดังนี
ชือ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นาย กฤษณะ บุญยะชัย
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2 นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการ
3 นาง ยุพเรศ
พิริยะพันธุ์
กรรมการ
4 นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์
กรรมการ
5 นาย กฤษณ์
สุจเร
กรรมการ
6 น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7 นาย ชัชวิน
พิพัฒน์โชติธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8 นาย ทนุ ธรรม เกียรติไพบูลย์
กรรมการอิสระ
ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที 25 มกราคม 2565
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษ ัท
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ หรือนางยุพเรศ พิร ิยะพันธุ์ ลงรายมือชือร่วมกับนาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
5.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ 17 มีนาคม 2565 TQR มีรายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี
ชือ - นามสกุล
1 นายอัญชลิน พรรณนิภา
2 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
3 นางยุพเรศ พิริยะพันธุ ์
4 นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์
5 นายกฤษณ์ สุจเร
6 บริษ ัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
7 นายนฤทธิ เนาวรัตน์วฒ
ั นา
8 น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
9 นายมนต์ชยั ลีศิริกุล
10 น.ส.สุล ลิตา ถานบุรี
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
11 ผู้ถือหุ้นอืน

หุ้น
59,500,000
42,500,000
30,600,000
20,400,000
17,000,000
2,010,100
1,985,400
1,725,500
1,490,000
1,211,400
178,422,400
51,577,600

ร้อยละ
25.87
18.48
13.30
8.87
7.39
0.87
0.86
0.75
0.65
0.53
77.57
22.43

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
รายการ

งบการเงินสาหรับปี สิ นสุดณวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินรวม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคาประกัน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

64.53
-

50.15
-

102.56
-

48.15
-

149.22
90.29

27.22
16.47

10.00
36.51
1.27
112.31

7.77
28.37
0.99
87.29

30.00
50.80
1.80
185.16

14.09
23.85
0.84
86.94

178.53
88.80
3.18
510.02

32.57
16.20
0.58
93.03

1.50
6.80
3.75

1.17
5.28
2.91

1.50
2.79
14.89
3.82

0.70
1.31
6.99
1.79

1.50
4.00
14.46
12.48

0.27
0.73
2.64
2.28
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รายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 230,000,000 หุ ้นมูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.5บาท
ทุนทีออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 170,000,000 หุ ้นมูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.5บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว -ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินสาหรับปี สิ นสุดณวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินรวม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2.95
2.29
3.45
1.62
4.39
0.80
1.36
1.06
1.36
0.64
1.36
0.25
16.36
12.71
27.82
13.06
38.19
6.97
128.67
100.00
212.98 100.00
548.22
100.00

43.47
0.61
6.66
4.27
55.01

33.78
0.47
5.18
3.32
42.75

63.12
4.44
11.15
5.62
84.33

29.64
2.09
5.23
2.64
39.60

31.34
3.37
12.59
7.36
54.67

5.72
0.61
2.30
1.34
9.97

2.60
14.79
17.39
72.40

2.02
11.49
13.52
56.27

9.89
17.27
27.16
111.49

4.64
8.11
12.75
52.35

10.10
23.38
33.48
88.15

1.84
4.26
6.11
16.08

7.50

5.83

115.00

54.00

115.00

20.98

7.50
-

5.83
-

85.00
-

39.91
-

115.00
270.08

20.98
49.26

0.75
49.41
(1.39)
56.27
56.27
128.67

0.58
38.40
(1.08)
43.73
43.73
100.00

4.55
11.82
0.13
101.50
101.50
212.99

2.14
5.55
0.06
47.65
47.65
100.00

11.50
62.04
0.13
458.74
1.33
460.07
548.22

2.10
11.32
0.02
83.68
0.24
83.92
100.00
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7.

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ

งบการเงินสาหรับปี สิ นสุดณวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินรวม
2562
2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
รายได้ค่าบริการ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุน การให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุน ทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสุทธิจากภาษี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสาหรับปี – สุทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )

129.76
2.73
132.49

97.94
2.06
100.00

193.98
2.06
196.04

98.95
1.05
100.00

224.65
31.71
256.37

87.63
12.37
100.00

33.43
3.88
38.53
0.35
76.19
56.30
0.26
56.04
12.00
44.04

25.23
2.93
29.08
0.26
57.51
42.49
0.20
42.29
9.06
33.24

51.64
3.59
46.82
102.05
93.99
0.76
93.23
19.17
74.06

26.34
1.83
23.88
52.06
47.94
0.39
47.55
9.78
37.78

56.31
4.82
72.53
133.66
122.70
0.74
121.97
23.65
98.32

21.97
1.88
28.29
52.14
47.86
0.29
47.58
9.23
38.35

42.65
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-

0.00

0.00

(1.74)
0.35

1.90
(0.38)

0.00
0.00

(1.39)
32.19
2.94

1.52
38.55
1.31

0.00
38.35
0.44

75.57

98.32
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8.

งบกระแสเงิ นสด

หน่ว ย: ล้านบาท
งบการเงินสาหรับปี สิ นสุดณวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินรวม
2562
2563
2564
33.66
93.62
40.70
(6.97)
(20.55)
- 246.97
(57.18)
(35.04)
252.93
(30.48)
38.02
46.66

รายการ

เงินสดสุท ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุท ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุท ธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นงวด

9.

95.02

64.54

64.64

102.56

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ นทีสาคัญ

หน่ วย

อัตราส่ว นสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(เท่า)
อัตราส่ว นแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขันต้น
%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
อัตรากาไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพ ในการดาเนิ นงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ ้น
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
(เท่า)
10.
10.1

102.56
148.55

งบการเงิ นสาหรับปี สิ นสุด วันที
2562
2563
2564
1.19
1.19

2.20
1.82

9.31
5.98

74.24
42.49
33.24
78.25

73.38
47.94
37.78
93.88

74.93
47.45
38.02
34.85

15.12
0.36

32.12
0.67

31.99
0.67

5.62
217.26

1.10
123.32

0.19
165.04

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานทีผ่านมา

TQR ประกอบธุ รกิจ เป็ นนายหน้ า ประกัน ภัย ต่ อ (Reinsurance Broker) ในการให้บ ริก ารจัด หาสัญ ญา
ประกันภัย ต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) โดยให้บริการตังแต่การให้คาปรึกษาแก่
ลู กค้า เพือจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ ทีดีแ ละเหมาะสมทีสุดแก่คู่ค้า ทังบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัย ต่อ
นอกจากนั น TQR ยังร่วมวิเคราะห์และพัฒนาการประกันภัยรูป แบบใหม่ร่ว มกับคู่ค้า ตลอดจนให้คาปรึกษาเกียวกับ
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย
และประสานงานให้คู่ค้าของ TQR สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การทาประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์
ลักษณะงานของธุรกิจนายหน้ าประกันภัยต่อของ TQR สามารถแบ่งได้ตามลักษณะธุรกิจออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional Business) และ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทาง
และผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ซึงนับเป็ นกลุ่มธุรกิจทีมีบทบาทสาคัญต่อแผนการเติบโตของ TQR
จากค่านายหน้าประกันภัยต่อทีเพิมสูงขึนในช่วง 2 – 3 ปี ทีผ่า นมา
1. รายได้
ในปี 2562 – 2564 TQR มีรายได้หลักจากการให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ โดยจาแนกเป็ นรายได้จากการ
บริการและรายได้อืน โดยมีรายละเอียดดังนี
รายได้จากการบริการ
บริษัทมีรายได้หลักจากการบริการโดยจาแนกเป็ น (1) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional
Business) (2) ธุรกิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดย
มีรายละเอียดรายได้ค่าบริการแต่ล ะธุรกิจดังต่อไปนี
รายได้จากการให้บริ การ

2562
ล้านบาท ร้อยละ
79.68
60.14

2563
2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
71.48
36.46
81.37
31.74

1. ธุร กิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบทั วไป (Traditional
Business)
2. ธุร กิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ
50.08
37.80
122.50
62.49
143.28
55.89
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร ่วมกัน (Alternative Business)
รายได้จากการให้บริ การ
129.76
97.94
193.98
98.95
224.65
87.63
/1
รายได้อืน
2.73
2.06
2.06
1.05
31.71
12.37
รายได้รวม
132.49 100.00
196.04
100.00
256.37 100.00
/1
หมายเหตุ: รายได้อืนประกอบด้วยดอกเบียรับและหนีสูญรับคืน สาหรับปี 2564 TQR มีรายได้อืนจากการกลับรายการประมาณการ
หนีสินจานวน 27.24 ล้านบาท

สาหรับปี 2562 TQR มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกัน ภัยต่อแบบทัวไปลดลง 19.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
การลดลงร้อยละ 19.29 จากปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของมูลค่าเบียประกันภัยต่อ ของกลุ่ มประกันภัย
รถยนต์ (Motor Insurance) ทีลดลงกว่าร้อยละ 20.11 จากปี ก่อนหน้า เนื องจากสภาวะการแข่งขันของการประกันภัย
กลุ่มรถยนต์ท ีค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามสัญญาประกันภัย ต่อกลุ่ ม อืน (Non-Motor) ยัง คงเพิมขึนเล็กน้อย อาทิ
สัญญาประกันภัยต่ อกลุ่มอุ บัติเหตุ และสุข ภาพ เป็ น ต้น นอกจากนี TQR มีร ายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่ว มกันเพิมขึนจานวน 6.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ น อัตราเติบโตร้อยละ 14.70 จากปี
ก่อนหน้ า โดยเป็ นการเพิมขึนของรายได้ค่านายหน้ าประกันภัย ต่ อจากสัญ ญาประกัน ภัยต่อกลุ่ มประกันภัยรถยนต์
สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็น ต้น
ปี 2563 TQR มีร ายได้จากธุรกิจ นายหน้า ประกันภัยต่ อแบบทัวไปลดลง 8.20 ล้า นบาท หรือลดลงร้อ ยละ
10.29 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุห ลักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึงส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม อย่ างไรก็ตาม TQR มีรายได้จ ากธุ รกิจนายหน้าประกันภัยต่อ แบบพัฒนาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกันเพิมขึน 72.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ น อัตราเติบโตร้อยละ 144.60 จากปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นการ
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
เพิมขึนของรายได้ค่านายหน้าประกันภัย ต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอืน ( Non-Motor) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อ
กลุ่มประกัน COVID-19 สัญญาประกั นภัยต่อกลุ่มอุบัติเหตุส่วนบุ คคลและอุบ ัติเหตุเดินทาง สัญญาประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันสุ ขภาพ และสัญญาประกันต่อกลุ่ม ประกันเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการประกันภัยพิเ ศษอืนๆ ( Specialty) อาทิ
สัญญาประกัน ภัย ต่ อประกันภั ยอัญมณี และทองคา สัญญาประกันภั ยต่ อประกั นภัยความรับผิดของกรร มการและ
เจ้าหน้ าที (Director’s & Officer’s Insurance) สัญญาประกันภัย ต่อประกันภัยไซเบอร์ และสัญญาประกันภัย ต่อกลุ่ม
ประกันภัยความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability) ทาให้รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่อ งทางและผลิตภัณฑ์ใหม่เพิมขึนอย่างมีนัยสาคัญ
ปี 2564 ธุ รกิจ นายหน้ า ประกัน ภัย ต่ อ แบบทัวไป (Traditional Business) มีร ายได้เท่ากับ 81.37 ล้า นบาท
เพิมขึนจากปีก่อ นเท่ากับ 9.89 ล้า นบาท หรือร้อยละ 13.84 โดยเป็ นการเพิมขึนจากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยรถยนต์ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
ในปี 2564 มีรายได้เท่ากับ 143.28 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนจานวน 20.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.96 โดยเป็ นการ
เพิมขึนของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอืน (Non-Motor)
รายได้อืน
รายได้อืนประกอบด้วย ดอกเบียรับ และหนีสูญรับคืน เป็ นต้น โดยสาหรับปี ส ินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 2564 TQR มีรายได้อืนเป็น จานวนเท่า กับ 2.73 ล้านบาท 2.06 ล้านบาท และ 31.71 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี
2564 บริษัทมีการกลับรายการประมาณการหนีสินเป็ นรายได้อืนจานวน 27.24 ล้านบาท ทีเคยตังในปี 2561 จากกรณี
การถู กปลอมแปลงอีเมล์ธุรกิจ (Business Email Compromise) ซึงทาให้คู่ค้าบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศไม่ได้
รับเงินจานวนดังกล่าว บริษัทได้ดาเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการติดตามอย่างครบถ้วนตามข้อตกลง
กับบริษ ัทรับประกันภัยต่อแล้วและไม่ม ีภาระทีจะต้องชดใช้ความเสียหาย
2. ต้นทุนการให้บริการ
เนืองจากธุ รกิจ นายหน้าประกันภัยต่อนั นเป็น ธุ รกิจ ให้บริการ โดยมีต้น ทุ นหลัก คือ บุคคลากรทีมีความรู ้และ
ความเชียวชาญในธุ ร กิจประกันภัย และประกันภัย ต่อ เป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ ดังนั นต้นทุ น หลักของ TQR จึง
ประกอบด้วย ค่าแรงและผลประโยชน์พ นักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนส ารองเลียง
ชีพของพนักงาน ในส่วนทีเกียวข้องกับการประสานงานกับคู่ค้า
ในปี 2562 - 2564 TQR มีต้ นทุน การให้ บ ริการ 33.43 ล้า นบาท 51.64 ล้า นบาท และ 56.31 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยเพิมขึนเป็นจานวน 5.98 ล้านบาท 18.21 ล้านบาท และ 4.67 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 21.77 ร้อย
ละ 54.48 และร้อยละ 9.04 จากปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการรับพนักงานเพิมเติมในสายงานธุรกิจลูกค้าเพือ
รองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท
3. กาไรขันต้น
ในปี 2562 กาไรขันต้นของ TQR เท่ากับ 96.33 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 18.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
16.18 เนื องจากการลดลงของรายได้ค่า บริการทังในส่ วนของธุ รกิจ นายหน้ า ประกัน ภัย ต่อ แบบทัวไป (Traditional
Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
สาหรับปี 2563 - 2564 กาไรขันต้นของ TQR เท่ากับ 142.34 ล้านบาท และ 168.34 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
เพิมขึน 46.01 ล้า นบาท และ 26.00 ล้า นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 47.76 และร้อยละ 18.27 จากปี ก่อ น ตามลาดับ
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ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
เนืองจากการเพิมขึนของรายได้ค่าบริการ ทังในส่วนของธุรกิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional Business)
และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
4. ค่า ใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่า ยในการขายของ TQR ได้แ ก่ ค่าใช้ จ่ายในการส่ง เสริมการขายซึงจ่ ายให้กับผู้แนะนางานซึงเป็ น
บุคคลภายนอก สาหรับ ธุร กิจนายหน้ าประกันภัย ต่อแบบพัฒนาช่ อ งทางและผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ร่ว มกัน (Alternative
Business)
ในปี 2562 - 2564 TQR มีค่าใช้จ ่ายในการขายจานวน 3.88 ล้านบาท 3.59 ล้านบาท และ 4.82 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.51 จากปี ก่อน ขณะทีในปี
2564 ค่าใช้ จ่า ยในการขายเพิมขึน 1.23 ล้า นบาทหรือร้อยละ 34.26 โดยมีสาเหตุห ลักจากการเพิมขึนของรายได้
ค่าบริการในส่วนงานทีทาการส่ งเสริมการขายในกลุ่มธุรกิจนา ยหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์
ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ TQR ในปี 2562 เท่ากับ 38.53 ล้านบาท ลดลง 37.50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อย
ละ 49.21 จากปีก่อนหน้า เนืองจากในปี 2561 TQR มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสูงกว่าปกติจากการบันทึกค่าใช้จ่ายจาก
รายการบันทึกค่าเบียประกันภัยต่ อรอนาส่งแก่บริษ ัทรับประกันภัยต่อรายหนึ งจานวน 27.24 ล้านบาท จากกรณี ข้อ
พิพาททางกฎหมาย และมีค่า ใช้จ่ ายค่า ทีปรึกษาด้า นประกันภัย ต่อเพือส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าประกันภัยต่อใน
ต่างประเทศ จานวน 13.28 ล้านบาท
ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจานวนเท่ากับ 46.82 ล้านบาท เพิมขึน 8.29 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ
21.51 จากปีก่อน จากการรับพนักงานเพิมเติมในสายงานธุ รกิจลูกค้าและสายงานปฏิบตั ิการ ตามแผนการขยายกิจการ
ของบริษัทฯ
สาหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจานวนเท่ากับ 73.60 ล้านบาท เพิมขึน 26.78 ล้านบาท หรือเพิมขึน
ร้อยละ 57.20 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการตังค่าเผือผลขาดทุนของรายได้ค่าบริการค้างรับของกลุ่มกิจการเพิมขึน
เนื องจากในระหว่างปี ม ีบริษัทประกันภัยถู กเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจประกัน วินาศภัยคิดเป็ นมูล ค่ าจานวน
22.08 ล้านบาท และมีการรับพนักงานเพิมเติมในสายงานปฏิบตั ิการเพือรองรับแผนการขยายกิจการของบริษ ัทฯ
6. กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2562 – 2564 กาไรสุท ธิของ TQR มีจานวนเท่ากับ 44.04 ล้านบาท 74.06 ล้านบาท และ 97.46
ล้านบาท ตามลาดับ เพิมขึน 11.16 ล้านบาท 30.02 ล้านบาท และ 23.40 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 33.93 ร้อยละ
68.17 และร้อยละ 31.60 จากปีก่อน ตามลาดับ จากรายได้ค่าบริการและรายได้อืนทีเพิมขึนในอัตราทีสูงกว่าต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
10.2

ฐานะทางการเงิ น
1. สิ นทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2562 TQR มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 128.67 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสาคัญจากปี 2561 ซึงมี
สินทรัพย์รวม 255.40 ล้านบาท เนื องจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทารายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ โดยปรับปรุงสินทรัพย์เงินฝากธนาคารสาหรับเบียประกันภัยต่อรอนาส่งแก่บริษัทรับประกัน ภัยต่อ (“ยอดเงินฝาก
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ธนาคารทีมีข้อจากัดในการใช้”) ออกทังจานวน และปรับปรุงยอดเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดให้สอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น ทังนี TQR ได้จัดทาข้อมูลยอดสินทรัพย์รวมทีได้รับการปรับปรุงตามหลักการข้างต้น สาหรับปี 2561
โดยมีจานวน 163.88 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2563 TQR มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 212.98 ล้านบาท เพิมขึนจานวน 84.31 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อยละ 65.53 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าบริการค้างรับเพิมขึนและเงินสด ณ วันสินงวดทีเพิมขึน
ณ 31 ธันวาคม 2564 TQR มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 547.36 ล้านบาท เพิมขึนจานวน 334.38 ล้านบาท หรือ
เพิมขึนร้อ ยละ 157.00 ตามลาดับ จากการรับชาระเงินจากการออกหุ้นสามัญจานวน 300.08 ล้า นบาท และรายได้
ค่าบริการค้างรับทีเพิมขึนจานวน 37.99 ล้านบาท
2. หนี สิ น
หนีสินหลักของ TQR ประกอบด้วยเจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อและเจ้าหนีอืน โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 TQR
มีห นีสินรวมเท่ ากับ 72.40 ล้านบาท ซึงลดลงอย่างมีน ัยสาคัญจากปี 2561 ซึงมีหนีสินรวมเท่ากับ 186.73 ล้านบาท
เนื องจากการการปรับปรุงรายการบัญ ชีตามมาตรฐานการจัดทารายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ใ นส่ วนของเงิน ฝาก
ธนาคารทีมีข ้อจากัดในการใช้ ส่ ง ผลให้เ จ้า หนีค่าเบียประกัน ภัยต่อลดลงสอดคล้อ งกับการ เปลียนแปลงในรายการ
สินทรัพย์ดังกล่าว
ณ 31 ธันวาคม 2563 TQR มีหนีสินรวมเท่ากับ 111.49 ล้านบาท เพิมขึน 39.09 ล้านบาทจากปี ก่อ น โดยมี
สาเหตุหลักจากเจ้าหนีค่าเบียประกันภัยต่อทีเพิมขึน 19.65 ล้านบาท และหนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึน 7.29 ล้านบาท
สาหรับ ณ 31 ธันวาคม 2564 TQR มีหนีสินรวมเท่ากับ 88.15 ล้านบาท ลดลงจานวน 23.34 ล้านบาทหรือ
ร้อ ยละ 20.93 จากปี ก่อน โดยลดลงจากการกลับรายการประมาณหนีสินเป็ น รายได้อืนจานวน 27.24 ล้านบาท และ
เพิมขึนจากภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานจานวน 6.11 ล้านบาท
3. ส่ว นของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 วันที 31 ธันวาคม 2563 และวันที 31 ธันวาคม 2564 TQR มีส่วนของผู้ถือ หุ้น
จานวน 56.27 ล้านบาท 101.50 ล้านบาท และ 459.21 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นมี
สาเหตุหลักจากการเพิมทุนซึง TQR ได้ออกหุ้นสามัญเพิมทุนและการจ่ายเงินปันผล โดยทีผ่านมา TQR มีการเพิมทุน
ดังนี
-

ปี 2563 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจานวน 155,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขาย 77.50 ล้านบาท
- ปี 2564 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจานวน 60,000,000 หุ้น เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนครังแรก (Initial
Public Offering : IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการเสนอขาย 306.00 ล้านบาท
ทั งนีในปี 2562 – 2564 TQR มีการจ่ายเงินปันผลจานวน 55.05 ล้านบาท 107.85 ล้านบาท และ 41.17 ล้าน
บาท ตามลาดับ
10.3

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยประกอบด้วยบริษ ัทประกัน วินาศภัยจานวน 57 บริษัท โดยแบ่งเป็ นบริษัทประกัน
วินาศภัยภายในประเทศจานวน 51 บริษ ัท บริษ ัททีเป็นสาขาต่างประเทศจานวน 5 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ
จานวน 1 บริษ ัท
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บริษ ัทภายในประเทศ บริษัทสาขาต่างประเทศ
(Local Company)
(Foreign Branches)
บริษ ัทประกันวินาศภัย
51
5
บริษ ัทประกันภัยต่อ
1
รวม
52
5
ทีมา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ 31 กรกฎาคม 2563
รูปแบบธุรกิจ

รวม
56
1
57

จากการทีธุรกิจของ TQR คือการให้บริการเป็ นตัวกลางในการจัดหาประกันภัยต่อให้กับบริษัท ประกันวินาศ
ภัย ดังนั นผลประกอบการของ TQR จึงมีแนวโน้ มทีสอดคล้ องกับการเจริญเติบโตของธุร กิจประกันวินาศภัยไทย ใน
ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทังธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีว ิตในประเทศไทยมีการเติ บโตอย่างต่อเนือง เป็ นผล
มาจากการทีภาคประชาชนมีความเข้าใจในประโยชน์ ข องการทาประกัน ภัย ทีจะช่ว ยป้ องกันความเสียงและสร้า ง
หลักประกันทีมันคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถึงเป็ นแหล่งออมเงินทีสาคัญอย่างหนึง นอกจากนีแล้ว ประกันภัย
เป็ นองค์ประกอบทีสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ของภาคธุร กิจและอุต สาหกรรมทีขยายตัว อย่า ง
รวดเร็วในประเทศไทยอีกด้วย
จานวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี 2558 - 2564
(ล้านฉบับ)

56.01

55.75

59.44

62.42

2558

2559

2560

2561

65.42

65.44

2562

2563

73.28

2564

ทีมา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

แม้ว่า อุตสาหกรรมประกันภัย จะได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ในภาพรวมยังมีการ
เติบ โตอย่างต่อเนือง ในปี 2562 – 2564 เบียประกันวินาศภัยรับรวมทุกประเภทเพิมขึนจาก 244,055 ล้านบาท เป็ น
262,746 ล้านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลียเท่ากับร้อยละ 5.84 ต่อปี (CAGR)
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ทีมา: กลุ่มสถิติธุรกิจประกันภัย สานัก งานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

สัดส่วนเบียประกันวิ นาศภัยรับแบ่งตามประเภทธุรกิ จประกันวิ นาศภัยของประเทศไทยปี 2564
(ล้านบาท)

3.94%

9.87%

การประกันภัยรถโดยสมัครใจ
การประกันภัยอุบัติเหตุ

7.13%

7.09%

การประกันความเสียงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน

49.01%

การประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย
การประกันภัยสุขภาพ

11.07%

ประกันอัคคีภัย
การประกันภัยอืน

11.89%
ทีมา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

ในปี 2564 มูล ค่าเบียประกันภัยรับของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่ากับ 262,746 ล้านบาท โดยมีการประกันภัย
รถยนต์เป็น ประเภทธุร กิจประกันวินาศภัย หลัก มีสัดส่วนเบียประกันภัยเท่ากับร้อยละ 49.01 ของมูล ค่ าเบียประกัน
วินาศภัย รับรวมทังหมด ขณะทีประกันภัยอุบัติเหตุ และประกัน ความเสียงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน มี
สัดส่วนร้อยละ 11.89 และร้อยละ 9.87 ของของมูล ค่าเบียประกันวินาศภัยรับรวมทังหมด ตามลาดับ
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จานวนเงิ นเอาประกันภัยรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2564
(ล้านบาท)

133,641,349
103,010,809

102,050,892

2558

2559

117,726,622

119,708,020

2561

2562

2560

ทีมา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

132,875,202
107,286,000

2563

2564

ในปี 2562 – 2564 จากข้อมูลของ คปภ. พบว่าเงินเอาประกัน ภัยรวมทุกประเภทเพิมขึนจาก 119,708,020
ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 132,875,202 ล้านบาท ในปี 2564 การปรับเพิมขึนเป็ นการสะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยแต่อีกแง่มุมหนึงคือการบ่งชีถึงความเสียงทีบริษัทรับประกันภัยต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนมากขึน ซึงเครืองมือสาคัญในการบริหารความเสียงทีบริษัทประกันภัยนิยมใช้คือการทาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยต่ อรวมทุกประเภทของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 – 2563
(ล้านบาท)�

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

9,212
2558

72,148

66,981

65,886

65,542

9,480
2559

ทีมา: ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สานักงาน คปภ.

12,932

11,003
2560
ประกันวินาศภัย

73,516

70,091

2561
ประกันชีวิต

14,790
2562

17,512

2563

ในปี 2561 – 2563 จากข้อมูล ของ คปภ. พบว่าเบียเอาประกันภัยต่อของธุรกิจ ประกันวินาศภัยเพิมขึนจาก
72,148 ล้านบาท เป็ น 73,516 ล้านบาท ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย อีกทังยัง
สะท้อนถึงความเสียงทีบริษ ัทรับประกันภัยต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าสิน ไหมทดแทนมากขึน ซึงเครืองมือสาคัญใน
การบริหารความเสียงทีบริษ ัทประกันภัยนิยมใช้คือการทาประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อเป็ นเครืองมือบริหารความ
เสียงทีสาคัญมากต่อบริษัทประกันภัย เพราะเป็นวิธีทีจะช่วยกระจายความเสียงให้กับบริษัทประกันภัย จึงทาให้บริษัท
ประกันภัยมีศักยภาพเพิมมากขึนในการรับประกันภัย อีกทังยังเป็ น การเพิมเสถียรภาพให้กับผลการรับประกันภัย อัน
จะนาไปสู่ความมันคงทางด้า นการเงิน การประกันภัยต่อจึงเป็ น ปั จจัยทีช่วยผลักดันให้อุตสาห กรรมประกันวินาศภัย
เติบโตอย่างมันคงและยังยืน สาหรับการเอาประกันภัยต่อของธุรกิจ ประกันชีวิตนั น ได้ร ับความนิยมน้อยกว่า ในธุรกิจ
ประกันวิน าศภัย เนื องจากการประกันชีว ิตมีระยะเวลาของสัญญาหลายปี ทาให้บริษัท ประกันชีว ิตสามารถนาเบีย
ประกันภัยทีได้รับไปลงทุนเพือสร้างผลตอบแทนและเป็ นการบริหารความเสียงไปในตัวได้
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คํา นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษทั
กรรมการอิสระ จะต้องไม่มธี ุรกิจหรือการงานทีเกียวข้องกับธนาคารพาณิชย์อนั อาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน และต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิมเติม ดังนี)
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง) หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจครบคุมของบริษทั ทัง) นี)ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เกี
ี ยวข้อง
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยในระดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ทัง) นี) ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน้อง
และบุตร รวมทัง) คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของผูท้ มีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กูย้ มื คํ)าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เ ป็ นหลักประกันหนี)สนิ รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี)ทต้ี องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตัง) แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของ
บริษทั หรือตัง) แต่ 20 ล้านบาทขึ)นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทัง) นี) การคํานวณภาระหนี)ดงั กล่ าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียว
โยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี)ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี)ทเกิ
ี ดขึ)นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ว ม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของ บริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน) ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
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7) ไม่เ ป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่ง ตัง) ขึ)นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง) หมดของบริษทั อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ทีมีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง) กรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง) กรรมการบริษทั โดยกรรมการ
อิสระแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สงู สุดไม่เกิน 9 ปี
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ประวัติ ก รรมการอิ ส ระ (ผู้ร บั มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น ) (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ชื#อ :
นายชิ น ภัทร วิส ทุ ธิ แ พทย์
ตําแหน่ งปั จจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสียง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
อายุ:
54
สัญ ชาติ :
ไทย
ที# อ ยู่
เลขที 377/187 เบลพาร์ค คอนโดมิเนียมอาคาร 5 ชัน) 10 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120
วัน ที# ได้ร บั การแต่งตัง/ เป็ น กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร:
22 กุมภาพันธ์ 2561
จํานวนปี ที# เป็ น กรรมการ:
4 ปี
สัด ส่วนการถือ หุ้น บริ ษทั :
ไม่ม ี
คุณ วุฒ ิ ท างการศึก ษา:
1. ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หล กั สูต รการอบรม:
1. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที 36/2564
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162 ปี 2555
4. หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 36 ปี 2556
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั :
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อาบาเทก (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เฌอร่า จํากัด (มหาชน)
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ออริจน)ิ พร็อพเพอร์ต)ี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน / กิจการอืน
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เจริญอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ผูถ้ อื หุน้
บริษทั วันลอว์ ออฟฟิ ศ จํากัด
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ผูถ้ อื หุน้
บริษทั วัน ลอว์ คลับ จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ผูถ้ อื หุน้
บริษทั โอโอวันแบรนด์ดง)ิ จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ช็อกโกทอส จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ / ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ทุนทศกัณฐ์ จํากัด
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั เวลลอว์ จํากัด
 2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ+ผูถ้ อื หุน้
บริษทั เคเอชเคพี จํากัด
กิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั :
 ไม่มี
ประวัติ การกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี :

ไม่มี
ไม่ม ีส่วนได้เสี ยพิ เศษที# แ ตกต่าง จากกรรมการท่านอื#น ๆ ในทุก วาระที# เ สนอในการประชุม สาม ญ
ั ผู้ถือ หุ้น ครังนี
/ /
ล กั ษณะความสัม พัน ธ์ ที#อ าจก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์:
 ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
 ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา
 ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
 ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
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ข้อบังคับบริษทั เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
(45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้
คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัด
ให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ แก่บริษทั
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียนวาระการประชุม
และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี้ สถานที่ท่จี ะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้
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การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถอื หุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และใน
กรณีน้ใี ห้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในทีป่ ระชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และลงมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชีข้ าด
(ข) ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม
(ค) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษทั
(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไร
ขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(5) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(6) การเลิกบริษทั
(7) การออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(8) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น
ข้อ 37. กิจการทีท่ ป่ี ระชุมสามัญประจาปี พง่ึ กระทา มีดงั นี้
(ก) รับทราบรายงานขอคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(ข) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
(ค) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(ง) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
(จ) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ฉ) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของบัญชี และ
(ช) กิจการอื่นๆ
คณะกรรมการ
ข้อ 17. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
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(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 18. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ สี มัครใจของกรรมการหากกรรมการ
ทีส่ มัครใจออกจากตาแหน่ งยังไม่ครบจานวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
ข้อ 31. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากาหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรืองานเป็ นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไว้เ ป็ น คราวๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่า ที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ างอื่น ก็ไ ด้
นอกจากนี้ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ในอันที่
จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 38. รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ละคณะกรรมการต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุน
นัน้ ให้เสร็จก่อนทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
(ก) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้ รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีและ
(ข) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้อ 42. ให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชีนนั ้ ผูส้ อบบัญชีซง่ึ
พ้นตาแหน่งไปแล้วนัน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั เลือกให้กลับมารับตาแหน่งได้อกี
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ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ในบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะพิจารณาจัดให้มกี าร
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง
ข้อ 44. ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุนและปั ญหา
เกีย่ วกับบัญชีของบริษทั เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ และให้บริษทั จัดส่งรายงานและเอกสารทัง้ หมดของบริษทั ทีผ่ ู้
ถือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
เงิ นปันผลและเงิ นสารอง
ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษทั ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้หนุ้ บุรมิ สิทธิรบั เงินปั น
ผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้
เว้นแต่เป็ นกรณีทเ่ี ป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายปั นผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้
และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้
คราวต่อไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้ว บริษทั จะจ่ายเงินปั นผล
ทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 46. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม
วิ ธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้อง
ส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 8) มายังบริษทั ภายในวันที่ 22 เมษายน
2565 เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมฯ ทีก่ าหนดไว้ในวันที่ 25
มีนาคม 2565 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการการจัดประชุมผูถ้ อื หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ทีส่ อดคล้องตามข้อกาหนดสพธอ. จะส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้ส่ง
มาแจ้งบริษัทล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EMeeting)
แนวปฏิ บตั ิ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
1. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
(1) เมื่อผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนกลับมายังบริษทั ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
บริษัท โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้บริการการจัดประชุมผู้ถือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่
สอดคล้องตามข้อกาหนดสพธอ. จะส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้ส่ง
มาแจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม
(2) การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และการนับคะแนนของบริษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต
(Tablet) และโทรศัพท์มอื ถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet
บ้านพืน้ ฐาน
(3) โดยระบบรองรับการเข้าร่วมการประชุมทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธกี ารทัง้ แบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และการมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 10
2. การส่งคาถามล่วงหน้ า (ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565)
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องตามแต่วาระได้ในช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6. โดยบริษทั จะ
รวบรวมคาถามทีเ่ กีย่ วข้องบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิน้
3. วิ ธีการถามคาถามในระหว่างการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคาถามดังกล่าวในช่วง Q&A ของแต่ละ
วาระผ่านโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
4. เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ถึงเลขานุการบริษทั ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดใน
ข้อ 6. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน QR Code
(2) ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 9)
(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคล (แล้วต่อกรณี ) เพื่อยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนเป็ นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้
(3.1) ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
 กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
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(ก) เอกสารแสดงตนที่ร าชการออกให้ท่ีย ัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบอนุ ญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ
หลักฐานประกอบด้วย
กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
(ค) สาเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ ทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ (3.1)
(ก) และผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

(3.2) ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
 กรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EMeeting)
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (3.1) (ก)
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
 กรณีทม
่ี กี ารมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
(ง) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
(จ) สาเนาเอกสารแสดงตนทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ฉ) เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (3.1) (ก)
(3.3) กรณี ผถู้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝาก
และดูแลหุ้น
(ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลข้อ (3.2)
(ข) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี้เพิม่ เติม
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนัง สือ ยืน ยัน ว่ า Custodian ผู้ลงนามในหนัง สือ มอบฉัน ทะแทนได้ร ับ อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ
Custodian ทัง้ นี้เอกสารที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมด้วยและให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
5. วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ หนแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆทีม่ อบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
2
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3. แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากดูแล
หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตัวเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปสามารถเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
 ผูถ้ อื หุน้ ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ค.
2. มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั * คือ
นายชิ นภัทร วิ สุทธิ แพทย์ ตามทีบ่ ริษทั ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
*กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง เลขานุ การบริษทั ตาม
ช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
3. ผูถ้ อื หุน้ ต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้ เว้น
แต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาทพร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ที าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผูถ้ อื หุน้
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
6. ช่องทางติ ดต่อบริษทั
ไปรษณีย์ :
“เลขานุการบริษทั ”
บริษทั บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
E-mail : cs@tqm.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการประชุมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) การส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุ การบริษทั เพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6.
(2) ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีทย่ี นื ยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
ติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื การใช้งานทีไ่ ด้รบั ทาง E-Mail

********************************************
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ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ของ
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….. สัญชาติ ………………………………………………………
อยูบ่ า้ นเลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) เป็ นผูถ้ อื หน่ วยบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
โดยถือหน่ วยจานวนทัง้ สิน้ รวม …………………………………………. หน่วย

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื ประจาปี 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยต้องการเข้าร่วมประชุม
เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว ) ..................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธกี ารเข้าร่วมประชุม
อีเมล ........................................................................................... (โปรดระบุ)
เบอร์โทร ..................................................................................... (โปรดระบุ)
(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 8 เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการ
ประชุม, วิธกี ารการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน, การแจ้งผลการนับ
คะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
(5) เมือ่ ท่านได้รบั การยืนยันตัวตนแล้ว บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด จะจัดส่ง Link เข้าร่วมประชุม และคู่มอื การใช้
งานการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลทีท่ ่านได้ระบุไว้ขา้ งต้นล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุม
ครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และปิ ดอากรแสตมป์
จานวน 20 บาท พร้อมกับนาหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบเพื่อแสดงตน พร้อมเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุม
ส่งบริษทั ภายในวันทีก่ าหนด และในกรณีทท่ี ่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีส่ ง่ มาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดง
ตนมายัง ”เลขานุการบริษทั ” บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ E-Mail: cs@tqm.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

1

เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน)
PROXY FORM A (General Form)
เขียนที.่ ............................................................
Written at
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ………
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ..................................................................................
I/We
Nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ ………………………………………………..ตาบล/แขวง ……………………………………………….…......
Residing at No.
Tambol/Kwaeng
อาเภอ/เขต ……………...……………. จังหวัด ………………………….…………….. รหัสไปรษณีย์ …………………….………..
Amphur/Khet
Province
Postcode
2. ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม …………………….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….… เสียง ดังนี้
Holding a total number of
shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุน้ สามัญ …………………………...........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Ordinary share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นายชิน ภัท ร วิสุท ธิแ พทย์ ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค
คอนโดมิเนียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Mr. Chinapat Visuttipat, Position Independent Director and Audit Committee’s Member, Age 54 years old. Residing at
10th Floor, Belle Park Condominium Building 5, no.377/187 Sathupradit Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa,
Bangkok 10120 or

(2) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน...................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(3) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน...................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
ซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be
held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The
Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or
at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.
ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)

หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Note:
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for
any more than one proxy in order to split votes.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting)
เขียนที.่ ...............................................................
Written at
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ.............
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ..................................................................................
I/We
Nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ ………………………………………………..ตาบล/แขวง ……………………………………………….…......
Residing at No.
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต ……………...……………. จังหวัด ………………………….…………….. รหัสไปรษณีย์ …………………….………..
Amphur/Khet
Province
Postcode
2. ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม …………………….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….……… เสียง ดังนี้
Holding a total number of
shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุน้ สามัญ …………………………...........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Ordinary share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นายชิน ภัท ร วิสุท ธิแ พทย์ ตาแหน่ ง กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค
คอนโดมิเนียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Mr. Chinapat Visuttipat, Position Independent Director and Audit Committee’s Member, Age 54 years old. Residing at
10th Floor, Belle Park Condominium Building 5, no.377/187 Sathupradit Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa,
Bangkok 10120 or

(2) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน...................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(3) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน...................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..............................หรือ
Amphur/Khet
Province
Postalcode
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
ซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be
held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The
Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or
at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
Agenda item 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
Agenda item 2
To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2021
วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda item 3
To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
Agenda item 4
To consider and approve the allocation of profit for the year 2021 and dividend payment
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda item 5
To consider the election of directors in place of those retiring by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
(1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
Dr. Napassanun Punnipa
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา
Ms. Ratana Punnipa
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(3) นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
Ms. Somporn Ampaisutthipong
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda item 6 To consider the remuneration of directors for the year 2022.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda item 7 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษทั
Agenda item 8 To consider and approve the investment in TQR Public Company Limited which is a connected
transaction of the Company
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(B) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 9 Others matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
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(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not
my/our voting as a shareholder.
6. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or
that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any
amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of
myself/ourselfe as he/ she sees appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in
the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.
ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………….…………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)
ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในในประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
Note:
1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one
proxy in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to
the Proxy Form B.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 28, 2022. at 2.00 pm. The meeting
will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor TQM Corporation Public
Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
9
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วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ................................. เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda
Subject Appointment of Directors (Continued)
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................
Name of Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................
Name of Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................
Name of Director
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น)

(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf)
เขียนที่ ………………………………………..………....
Written at
วันที่ …….... เดือน ……………....... พ.ศ. ...................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ..................................................................................
I/We
Nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ ………………………………………………..ตาบล/แขวง ……………………………………………….…......
Residing at No.
Tambol/Kwaeng
อาเภอ/เขต ……………...……………. จังหวัด ………………………….…………….. รหัสไปรษณีย์ …………………….………..
Amphur/Khet
Province
Postcode
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ............................................................................................
As a custodian of
2. ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม …………………….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………… เสียง ดังนี้
Holding a total number of
shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุน้ สามัญ …………………………...........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Ordinary share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นายชิน ภัท ร วิสุท ธิแ พทย์ ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค
คอนโดมิเนียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Mr. Chinapat Visuttipat, Position Independent Director and Audit Committee’s Member, Age 54 years old. Residing at
10th Floor, Belle Park Condominium Building 5, no.377/187 Sathupradit Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yan Nawa,
Bangkok 10120 or

(2) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน..................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
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(3) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน..................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
ซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
As only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting
of Shareholders to be held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic
meeting (e-Meeting) at TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at
any adjournment thereof to any other date, time and venue.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows:
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of shares holding and have the right to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partially grant proxy namely
หุน้ สามัญ ……………………….………หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้............……………..……..เสียง
Ordinary shares
shares and have the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………….……หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้............……………………เสียง
Preference shares
shares and have the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด............................................................เสียง
Total voting rights
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
Agenda item 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
Agenda item 2 To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2021
วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
Agenda item 4 To consider and approve the distribution of profit for the year 2021 and dividend payment
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda item 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
(1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
Dr. Napassanun Punnipa
เห็นด้วย..................เสียง
ไม่เห็นด้วย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
Votes
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(2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา
Ms. Ratana Punnipa
เห็นด้วย..................เสียง
ไม่เห็นด้วย..................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
(3) นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
Ms. Somporn Ampaisutthipong
เห็นด้วย..................เสียง
ไม่เห็นด้วย..................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes

งดออกเสียง..................เสียง
Abstain
Votes

งดออกเสียง..................เสียง
Abstain
Votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda item 6 To consider the remuneration of directors for the year 2022.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda item 7 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของ
บริษทั
Agenda item 8 To consider and approve the investment in TQR Public Company Limited which is a connected
transaction of the Company
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 9 Others matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
6. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถื อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
Any vote casting of the proxy holder in any agenda which is not in accordance with those specified in the proxy shall be
deemed invalid and not counting as my/our vote casting as a shareholder.
7. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or in the event of the meeting shall
consideror pass resolutions in any matter other than those specified above including any camendment or modification of
any fact, the proxy holder shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act executed by the proxy holder in the meeting shall, unless the proxy holder did not cast the votes as
specified herein, be deemed as being done by myself/ourself in all respects
ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

(…………………………………….…………)

Grantor

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

(…………………………………….…………)

Proxy

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

(…………………………………….…………)

Proxy

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้นให้
เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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Remarks
1. The Proxy Form C is only applicable to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be responsible for safeguarding his/her shares only.
2. The required evidence to be attached with the proxy form are:
(1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/ her behalf
(2) A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license to act as custodian.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy holder to attend and vote in the meeting and may not split the Number of shares to many proxy
holders in splitting votes.
4. Agenda for election of directors, you can elect for either the whole group of directors or each director.
5. In case there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may additionally specify it in the Supplementary
Proxy Form C attached hereto.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

The Supplementary Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั
ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of the 2022 Annual General Meeting
of Shareholders to be held on Thursday, April 28, 2022, at 2.00 pm. The meeting will be conducted in form of electronic
meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road,
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention/our as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

17

เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10

วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที่ ................................. เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda
Subject Appointment of Directors (Continued)
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................
Name of Director
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................
Name of Director
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................
Name of Director
เห็นด้วย.......................เสียง
ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
งดออกเสียง.......................เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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คาประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ให้ความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ
เพือ่ เป็ นการปฏิบตั ติ าม พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
บริษทั มีความจาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ภาพถ่าย เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทาง
ออนไลน์)
บริษทั จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทม่ี กี ารมอบอานาจบริษทั จาเป็ นต้องขอสาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งอาจมีขอ้ มูลศาสนาอันเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อน ไหว
ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษทั ไม่มคี วามประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนัน้ ได้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้โดยแจ้งชัด ทัง้ นี้ บริษทั อาจรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั มาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นด้วย
วิธกี ารตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั เก็บรวบรวมใช้และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 รวมถึงจัดให้มกี าร
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้บริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผูท้ ท่ี ่านกล่าวอ้างถึง ตามที่
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รบั ความยินยอม เพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น หรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริษทั
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นเพือ่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ระบุ
ไว้ในคาประกาศฉบับนี้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัวไปสู
่ งสุด 10 ปี )
5. สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสทิ ธิตามทีก่ าหนดไว้โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึง่ อาจ
รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกาขอให้ลบหรือทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด สิทธิรอ้ งเรียน และสิทธิใน
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่ วยงานอื่น
บริษทั อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล หรือหน่ วยงานราชการ ซึ่งทางานร่วมกับบริษทั เพื่อดาเนินตาม
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งในคาประกาศฉบับนี้เท่าทีจ่ าเป็ น เช่น ผูใ้ ห้บริการระบบเทคโนโลยี หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐหรือตามคา สังเจ้
่ าหน้าทีผ่ ู้ม ี
อานาจ
7. วิ ธีการติ ดต่อ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริ ษทั ที
คิ วเอ็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน): 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 อีเมล: cs@tqm.co.th
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