ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ครั้งที่ 1
ของบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลที่แก้ไขและเพิ่มเติมจะปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน้าเงินหนาและขีดเส้นใต้ และข้อความที่ถูกตัดออกจะปรากฎ
เป็ นตัวอักษรสีน้าเงินตัวหนาที่ถูกขีดออก ดังนี ้
1) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 1.2 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ
ข้อความเดิม
1.2

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) (เดิมชื่อบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์ จ ากั ด) ก่ อ ตั้ง เมื่ อ วัน ที่ 20 มี น าคม 2555 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ยนเริ่ ม แรกจ านวน 5,000,000.00 บาท โดยมี
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ เป็ นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหลัก โดยมี
ครอบครัวพรรณนิภา (ประกอบด้วย นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใ น
สัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ก่อตัง้
ผูบ้ ริหารหลักของบริษัทฯ ได้แก่ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์
ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกันภัยต่อ จึงมีความคิดที่จะให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่ าง
ครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการประกันภัยต่อในประเทศ โดยการให้
คาปรึกษา ร่วมวิเคราะห์และพัฒนากับคู่คา้ (บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ) ตลอดจนการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ป ระกั นภัยรู ป แบบใหม่จ ากต่า งประเทศ และนามาประยุ กต์ใ ห้สอดคล้อ งกับ ตลาดประกั นภั ยของ
ประเทศไทยและประสานงานให้คู่คา้ ของบริษัทฯ สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อกันได้อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพ จากบทบาท
สาคัญในการเป็ นตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่อ ทัง้ ในการประสานงาน เจรจา การให้คาแนะนาในการ
ทาสัญญาประกันภัยต่อ และการสร้างเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ จึง
ทาให้คู่คา้ ของบริษัทฯ ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่อง
2555 : ก่อตั้งบริษัทฯ และเริ่มดาเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ
วัน ที่ 20 มี น าคม 2555 จดทะเบี ยนก่ อ ตั้งบริ ษัท ที คิ ว อาร์ รี อิ น ชัว ร์รัน ส์ โบรคเกอร์ จ ากั ด ด้ว ยทุ น จด
ทะเบียน 5.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท บริษัทฯ ก่อตัง้ โดยนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นาง
ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรตั น์ ซึ่งเป็ นผู้บริหารหลักที่มีความสามารถและประสบการณ์
ในวงการประกันภัยมากกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการเป็ นนายหน้าจัดหาประกันภัย
ต่อให้แก่บริษัทประกันภัย
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2556 : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วันที่ 4 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็ น 7.50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจานวน 75,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ นาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้
สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
: การขยายตัวของการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งเน้นสัญญารับประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยรถยนต์แบบสัญญา (Treaty)
2558 : เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด เป็ น “บริษัท ที คิว
อาร์ จากัด”
: เปิ ดสานักงานใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
บริษัทฯ ได้เปิ ดสานักงานใหญ่ บนพืน้ ที่ชั้น 8 เนือ้ ที่ 584 ตารางเมตร ภายในอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนน
รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

2559

2560

2561

2563

: การขยายตัวของการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าจัดหาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative)
: ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น
บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” จากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สานักงาน คปภ.”) เป็ นปี ที่ 1
: เริ่มดาเนินการสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ (การวิเคราะห์และพัฒนา)
บริษัทฯ ได้จัดตั้งส่วนงานวิเคราะห์และพัฒนาขึน้ เพื่อสนับสนุนฝ่ ายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยทา
หน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรู ปแบบใหม่ โดยใช้ความรู ค้ วาม
เชี่ยวชาญในฐานะตัวกลางประสานงานระหว่างคู่คา้ และใช้ความรู ้ ความเข้าใจในข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึน้ ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การวิเคราะห์และพัฒนาของบริษัทฯ นั้นถือว่าเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ของบริษัทฯ และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการของคู่คา้ ของบริษัทฯ เป็ นการ
สร้างโอกาสในการทาธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน
: ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น
บริ ษั ท ฯ ได้รับ รางวัล “นายหน้า ประกั น ภัยนิ ติบุ คคลคุ ณภาพดี เ ด่ น ” จากสานักงาน คปภ. เป็ น ปี ที่ 2
ติดต่อกัน
: บริษัทฯ สามารถจัดหาสัญญาประกันภัยต่อให้แก่คู่ค้า โดยบรรลุเป้ าหมายมูลค่าเบี้ยประกันภัย
ต่อกว่า 8,000.00 ล้านบาท
ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น
บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” จากสานักงาน คปภ. เป็ นปี ที่ 3
: ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
บริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อหลากหลายประเภท รวมถึงกรมธรรม์ประกั น ภัย
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่บริษัทประกันภัยหลายราย
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: ขยายทีมรับประกันภัยต่อแบบพิเศษ (Specialty Insurance)
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อสาหรับประกันภัยแบบพิเศษ โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ตามประเภทความคุม้ ครอง ได้แก่ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มความรับผิดตามกฎหมาย (Liability) อาทิ การ
ประกันภัยความรับ ผิ ดของกรรมการและเจ้า หน้า ที่ (Directors' and Officers' Liability Insurance) การ
ประกันภัยความรับ ผิ ดวิ ช าชีพ แพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) สัญญาประกัน ภัย ต่ อ
กลุ่มการเงิน (Financial) อาทิ การประกันภัยเงินสด (Money Insurance) การประกันสินเชื่อทางการค้า
(Trade Credit Insurance) สัญญาประกันภัยต่ออื่นๆ อาทิ การประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) การ
ประกั น ภัยความเสี ยหายจากอาชญากรรม (Crime Insurance) การประกั น ภัยการก่ อ การร้า ยและภัย
ทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญสาหรับการจัดท า
สัญญาประกันภัยต่อประเภทนีโ้ ดยเฉพาะ จึงจัดตั้งทีมรับประกันภัยต่อแบบพิเศษขึน้ เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับสายงานพัฒนาธุรกิจและขยายขอบเขตการให้บริการ พร้อมกับเสริมจุดแข็งให้กับบริษัทฯ
: จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัท มหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดาเนินการ
ดังนี ้
- แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100.00 บาท เป็ น 0.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 107.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7.50 ล้านบาท เป็ น 115.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 215 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการ
จัดสรรดังนี ้
(1) หุ้น สามัญเพิ่ ม ทุ น จ านวน 155 ล้า นหุ้น เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิ ม ตามสัดส่ ว นการถื อ หุ้น (Right
Offering: RO) ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 85.00 ล้านบาท
(2) หุ้น สามัญเพิ่ ม ทุ น จ านวน 60 ล้า นหุ้น เพื่ อ การเสนอขายหุ้ น ต่ อ ประชาชนครั้ง แรก (Initial Public
Offering: IPO) โดยภายหลังการจัดสรรในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 115.00 ล้าน
บาท
2564 : เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มซือ้ ขายวันแรก 17 กุมภาพันธ์ 2564
: เข้าลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับ บริษัท คอร์สสแควร์ จากัด จัดตั้งบริษัท อาร์แ สควร์
จากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 54.99 ของทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท เพื่อให้บริการเรียนรู อ้ บรมใน
ระบบออนไลน์ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตวั ตนผูใ้ ช้งานผ่านใบหน้า "Face Detection and
Face Recognition" เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการอบรมอี กทั้ง ช่ ว ยลดต้น ทุ น ธุ รกิ จ คาดว่ า จะให้บ ริ การได้
ภายในไตรมาส 3/64 เน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็ นบริษัทประกันภัย และหน่วยงานฝึ กอบรมต่างๆ
ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ของ TQR
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แก้ไขข้อความเป็ น
1.2

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสาคัญ

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR” หรือ “บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) (เดิมชื่อบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์
รันส์ โบรคเกอร์ จากัด) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 5,000,000.00 บาท โดยมี
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ เป็ นผูก้ ่อตัง้ และผู้บริ หารหลัก โดยมี
ครอบครัวพรรณนิภา (ประกอบด้วย นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ใน
สัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ณ วันที่ก่อตัง้
ผูบ้ ริหารหลักของบริษัทฯ ได้แก่ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิ
รัตน์ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจประกันภัยต่อ จึงมีความคิดที่จะให้บริการจัดหาประกัน ภัย
ต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการประกันภัยต่อในประเทศ
โดยการให้คาปรึกษา ร่วมวิเคราะห์และพัฒนากับคู่คา้ (บริษัทประกันภัย และบริษัทรับประกันภัยต่อ) ตลอดจนการให้
คาปรึกษาเกี่ ยวกั บ ผลิ ตภัณฑ์ป ระกั น ภัยรู ป แบบใหม่ จ ากต่ า งประเทศ และน ามาประยุ กต์ใ ห้สอดคล้อ งกั บ ตลาด
ประกันภัยของประเทศไทยและประสานงานให้คู่คา้ ของบริษัทฯ สามารถตกลงทาสัญญาประกันภัยต่อกั นได้อย่า งมี
ประสิทธิผล
ด้วยประสบการณ์แ ละความเชี่ ยวชาญในการให้บ ริ การจัดหาสัญญาประกั นภัยต่อที่ มีป ระสิ ทธิภาพ จาก
บทบาทสาคัญในการเป็ นตัวกลางที่ มี ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยต่ อ ทั้งในการประสานงาน เจรจา การให้
คาแนะนาในการทาสัญญาประกันภัยต่อ และการสร้างเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัท
รับประกันภัยต่อ จึงทาให้คู่คา้ ของบริษัทฯ ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2555 : ก่อตั้งบริษัทฯ และเริ่มดาเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2555 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท บริษัทฯ ก่อตัง้ โดยนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ และนายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ ซึ่งเป็ นผู้บริ หารหลักที่มี ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการเป็ นนายหน้า
จัดหาประกันภัยต่อให้แก่บริษัทประกันภัย
2556 : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วันที่ 4 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็ น 7.50 ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 75,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ นาเงินเพิ่มทุนดังกล่ าว
ไปใช้สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
: การขยายตัวของการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งเน้นสัญญารับประกันภัยต่อสาหรับการประกันภัยรถยนต์แบบสัญญา (Treaty)
4
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2558 : เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ที คิว อาร์ รีอินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด เป็ น “บริษัท ที คิว
อาร์ จากัด”
: เปิ ดสานักงานใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
บริษัทฯ ได้เปิ ดสานักงานใหญ่ บนพืน้ ที่ชั้น 8 เนือ้ ที่ 584 ตารางเมตร ภายในอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนน
รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

2559

2560

2561

2563

: การขยายตัวของการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าจัดหาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative)
: ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น
บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” จากสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สานักงาน คปภ.”) เป็ นปี ที่ 1
: เริ่มดาเนินการสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ (การวิเคราะห์และพัฒนา)
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ส่วนงานวิเคราะห์และพัฒนาขึน้ เพื่อสนับสนุนฝ่ ายงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยทา
หน้าที่ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ โดยใช้ความรู ค้ วาม
เชี่ ย วชาญในฐานะตั ว กลางประสานงานระหว่ า งคู่ ค้า และใช้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในข้ อ มู ล การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึน้ ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงประเภทต่ า งๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การวิ เ คราะห์แ ละพั ฒ นาของบริ ษั ท ฯ นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น กลยุ ท ธ์ ส าคั ญ ในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ ง ขัน (Competitive Advantage) ของบริ ษั ท ฯ และเป็ น การเพิ่ ม มูลค่ า ให้แ ก่
กิจการของคู่คา้ ของบริษัทฯ เป็ นการสร้างโอกาสในการทาธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน
: ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “นายหน้าประกันภัยนิ ติบุ คคลคุ ณภาพดีเ ด่น ” จากสานักงาน คปภ. เป็ นปี ที่ 2
ติดต่อกัน
: บริษัทฯ สามารถจัดหาสัญญาประกันภัยต่อให้แก่คู่ค้า โดยบรรลุเป้ าหมายมูลค่าเบีย้ ประกันภัย
ต่อกว่า 8,000.00 ล้านบาท
: ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยดีเด่น
บริษัทฯ ได้รบั รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” จากสานักงาน คปภ. เป็ นปี ที่ 3
: ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
บริษัทฯ เป็ นตัวกลางในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อหลากหลายประเภท รวมถึงกรมธรรม์ประกั นภัย
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่บริษัทประกันภัยหลายราย
: ขยายทีมรับประกันภัยต่อแบบพิเศษ (Specialty Insurance)
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อ สาหรับ ประกันภัยแบบพิเ ศษ โดยมี การ
แบ่ ง กลุ่ม ตามประเภทความคุ ้ม ครอง ได้แ ก่ สัญญาประกั น ภัย ต่ อ กลุ่ ม ความรับ ผิ ด ตามกฎหมาย
(Liability) อาทิ การประกั น ภั ยความรับ ผิ ดของกรรมการและเจ้า หน้ า ที่ (Directors' and Officers'
Liability Insurance) การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด วิ ช าชี พ แพทย์ ( Medical Malpractice Liability
Insurance) สั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม การเงิ น (Financial) อาทิ การประกั น ภั ย เงิ น สด (Money
Insurance) การประกันสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance) สัญญาประกันภัยต่ออื่นๆ อาทิ
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การประกั น ภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) การประกั น ภัยความเสี ยหายจากอาชญากรรม (Crime
Insurance) การประกันภัยการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence Insurance) ซึ่งต้อง
อาศัยผู้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญสาหรับการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อประเภทนีโ้ ดยเฉพาะ จึงจัดตั้ง
ทีมรับประกันภัยต่อแบบพิเศษขึน้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสายงานพัฒนาธุรกิจและขยาย
ขอบเขตการให้บริการ พร้อมกับเสริมจุดแข็งให้กับบริษัทฯ
: จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ ดาเนินการ
ดังนี ้
- แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100.00 บาท เป็ น 0.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 107.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7.50 ล้านบาท เป็ น 115.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 215 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งมีรายละเอี ยด
การจัดสรรดังนี ้
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 155 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มตามสัดส่ว นการถือหุ้น (Right
Offering: RO) ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 85.00 ล้านบาท
(2) หุ้น สามัญเพิ่ ม ทุ น จ านวน 60 ล้า นหุ้น เพื่ อ การเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชนครั้ง แรก (Initial Public
Offering: IPO) โดยภายหลังการจัดสรรในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 115.00
ล้านบาท
2564 : เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มซื้อขายวันแรก 17 กุมภาพัน ธ์
2564
: เข้าลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัทฯ ลงทุนร่วมกับบริษัท คอร์สสแควร์ จากัด (“Course Square”) ซึ่ง
เป็ นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ คุณณั ฐนรี ตรณโน
ภาส คุณณัฐพล วัชรศิริสุข คุณอดิศร วิเชียรเจริญ และคุณอัคคสิทธิ์ ตรุ งกานนท์ ถือหุ้นท่าน
ละ 25.00% ทั้งนี้ผู้บริหารของ TQR รู้จักกับ Course Square เนื่องจากมีบริษัทประกันภัยที่ เป็ น
ลูกค้าบางรายได้ใช้บริการของ Course Square อยู่ จึงได้ร่วมกัน จัดตั้งบริษัท อาร์แสควร์ จากัด
(“R Square”) โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 54.99 ของทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท เพื่อให้บริการเรี ยนรู ้
อบรมในระบบออนไลน์ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตัว ตนผู้ใช้ง านผ่ านใบหน้า " Face
Detection and Face Recognition" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมอีกทัง้ ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ คาดว่า
จะให้บ ริ การได้ภ ายในไตรมาส 3/64 เน้น ลูกค้า กลุ่ม เป้ า หมายเป็ น บริ ษั ทประกั นภัย และหน่ ว ยงาน
ฝึ กอบรมต่างๆ ทั้งนี้ Course Square ไม่ได้เป็ นบุคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ TQR
ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ของ TQR
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

2) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 1.8 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ข้อความเดิม
1.8

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และสาหรับไตร
มาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 - 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2565/2

64.54

102.56

148.55

140.23

-

-

178.53

185.48

10.00

30.00

89.89

89.99

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ้ ื่น

36.51

50.80

88.80

120.32

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1.27

1.80

3.18

3.57

112.31

185.16

508.95

539.60

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน

1.50

1.50

1.50

1.50

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

6.80

2.79

4.00

3.95

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

14.89

14.46

13.26

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3.75

3.82

12.48

13.59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2.96

3.45

4.60

3.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.36

1.36

1.36

1.36

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

16.37

27.82

38.41

36.67

รวมสินทรัพย์

128.68

212.98

547.36

576.26

43.47

63.12

31.34

27.89

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ ื่น
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

31 มีนาคม

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2565/2

0.61

4.44

3.37

3.42

6.66

11.15

12.59

18.26

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

4.27

5.62

7.36

10.97

รวมหนี้สินหมุนเวียน

55.01

84.33

54.67

60.54

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

2.60

9.89

10.10

9.23

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

14.79

17.27

23.38

15.98

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

17.40

27.16

33.48

25.21

รวมหนี้สิน

72.40

111.49

88.15

85.75

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

7.50

85.00

115.00

115.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

-

-

270.08

270.08

ทุนสารองตามกฎหมาย

0.75

4.55

11.50

11.50

ยังไม่ได้จดั สรร

49.41

11.82

61.18

85.81

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(1.39)

0.13

0.13

6.84

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัท

56.27

101.50

457.88

489.23

-

-

1.33

1.28

รวมส่วนของเจ้าของ

56.27

101.50

459.21

490.51

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

128.68

212.98

547.36

576.26

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเจ้าของ

กาไรสะสม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
/2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมฉบับสอบทานส าหรับ
ไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2564/1

ปี 2565/2

รายได้ค่าบริการ

129.76

193.98

224.65

43.07

51.62

รายได้อื่น

2.73

2.06

31.71

0.11

4.54

รวมรายได้

132.49

196.04

256.37

43.18

56.16
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2564/1

ปี 2565/2

ต้นทุนการให้บริการ

(33.43)

(51.64)

(56.31)

(12.19)

(12.30)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(3.88)

(3.59)

(4.82)

(1.74)

(0.42)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

(38.53)

(46.82)

(73.60)

(13.93)

(12.85)

(0.35)

-

-

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

(76.19)

(102.05)

(134.73)

(27.86)

(25.57)

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

56.30

93.99

121.63

15.32

30.59

(0.26)

(0.76)

(0.74)

(0.18)

(0.19)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

56.04

93.23

120.90

15.15

30.40

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(12.00)

(19.17)

(23.44)

(3.22)

(5.82)

กาไรสาหรับปี

44.04

74.06

97.46

11.92

24.58

หมายเหตุ : /1 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และงบการเงินเฉพาะ
กิจการฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
/2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับ ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมฉบับ สอบทานส าหรับ
ไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

31 ธันวาคม
ปี 2562/1 ปี 2563/1

31 มีนาคม
ปี 2564/2

ปี 2564/1

ปี 2565/2

33.66

93.62

40.70

(15.65)

0.98

(6.97)

(20.55)

(246.97)

(2.00)

(8.47)

(57.18)

(35.04)

252.93

297.79

(0.83)

(30.48)

38.02

46.66

280.14

(8.31)

หมายเหตุ : /1 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และงบการเงินเฉพาะ
กิจการฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
/2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับ ตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมฉบับ สอบทานสิ้ น สุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2565

9

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2565/3

กาไรต่อหุน้ (บาท)

2.94

1.31

0.44

0.11

อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

74.24

73.38

74.93

76.17

33.24

37.78

38.02

43.77

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

1.29

1.10

0.19

0.18

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.04

2.20

9.31

8.91

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (ร้อยละ)

70.48

93.88

34.85

24.40

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

22.93

43.35

25.64

20.22

หมายเหตุ: /1 คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
/2 คานวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
/3 คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของ TQR
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้ค่าบริการ
สาหรับ ปี 2562 – 2564 บริ ษั ท ฯ มี รายได้ค่า บริ การจ านวน 129.76 ล้า นบาท 193.98 ล้า นบาท และ 224.65
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้ค่าบริการเพิ่มขึน้ 64.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.49 จากปี 2562 เนื่องจาก
การเพิ่ ม ขึ น้ ของรายได้ค่า บริ ก ารจากธุ ร กิ จ นายหน้ า ประกั น ภั ย ต่ อ แบบพัฒ นาช่ อ งทางและผลิ ตภั ณฑ์ ใ หม่ ร่ ว มกั น
(Alternative Business) และในปี 2564 รายได้ค่าบริการเพิ่มขึน้ 30.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.81 จากปี 2563 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจานวน 43.07 ล้าน
บาท และ 51.62 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 8.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.85 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
โดยรายได้ค่าบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้

10

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สาหรับปี 2562 – 2564 และสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 - 2565
รายได้

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 ปี
2564

ปี 2564

ไตรมาสที่ 1 ปี
2565

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่อแบบทั่วไป
79.68
(Traditional Business)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่อแบบพัฒนาช่องทางและ
50.08
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน
(Alternative Business)
ธุรกิจอื่นๆ
(Other Business)
รายได้จากการให้บริการ 129.76

60.14

31.74

21.57

49.95

19.30

34.37

37.80 122.50 62.49 143.28 55.89

21.50

49.79

32.29

57.50

-

-

0.03

0.05

43.07

99.75

51.62

91.92

-

71.48

-

36.46

-

81.37

-

-

97.94 193.98 98.95 224.65 87.63

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) สาหรับปี 2562 – 2564 มีรายได้เท่ากับ 79.68
ล้านบาท 71.48 ล้านบาท และ 81.37 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้ลดลงเท่ากับ 8.20 ล้านบาท หรือร้อยละ
10.29 จากปี 2562 เนื่ อ งจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ ง ส่ ง ผลให้เ กิ ดการชะลอตัว ของสภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวม และในปี 2564 รายได้เพิ่มขึน้ เท่ากับ 9.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.84 จากปี 2563 เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ จากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายได้เท่ากับ 21.57 ล้านบาท และ 19.30 ล้าน
บาท ตามลาดับ ลดลงเท่ากับ 2.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.52 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการลดลงจาก
งานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้กิจการรับ
ผลกระทบจากลูกค้าบางรายของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตรับประกันวินาศภัย
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) สาหรับปี
2562 – 2564 มีรายได้เท่ากับ 50.08 ล้านบาท 122.50 ล้านบาท และ 143.28 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้
เพิ่มขึน้ เท่ากับ 72.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.61 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและอุบตั ิเหตุเดินทาง
สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันสุขภาพ และสัญญาประกันต่อกลุ่มประกันเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอื่นๆ
(Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อประกั นภัยอัญมณีแ ละทองคา สัญญาประกันภัยต่ อประกันภัยความรับ ผิ ด ของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance) สัญญาประกันภัยต่ อกลุ่มประกั นภัยไซเบอร์ และสัญญา
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยความรับผิ ดวิชาชี พแพทย์ (Medical Malpractice Liability) และในปี 2564 รายได้เพิ่มขึ น้
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เท่ากับ 20.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.96 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่ อ จาก
สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor)
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายได้เท่ากับ 21.50 ล้านบาท และ 32.29 ล้าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ จานวน 10.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.19 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการเพิ่มขึน้
ของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอื่นๆ
(Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อ Covid -19 Vaccine Side –effect (Moderna), สัญญาประกันภัย Blanket Bond
Insurance/ Electronic Computer Crime Insurance สัญญาประกั น ภัย Cyber และสัญญาประกั น ภัย ต่ อ ประกั น ภั ย
ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance)
ธุรกิจอื่นๆ (Other Business)
ธุรกิจอื่นๆ (Other Business) เป็ นรายได้ของบริษัทย่อยจากการให้บริการโปรแกรมซอฟแวร์สาเร็จรูป
รายได้อ่นื
ส าหรั บ ปี 2562 – 2564 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้อื่ น จ านวน 2.73 ล้า นบาท 2.06 ล้า นบาท และ 31.71 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้อื่นลดลงจานวน 0.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.54 จากปี 2562 เนื่องจากอัตราดอกเบีย้
เงินฝากที่ลดลง และในปี 2564 รายได้อื่นเพิ่มขึน้ จานวน 29.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,439.32 จากปี 2563 เนื่องจากใน
ปี 2564 บริษัทมีการกลับรายการประมาณการหนีส้ ินเป็ นรายได้อื่นจานวน 27.24 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายการที่ เคยตั้งในปี
2561จากกรณี การถู กปลอมแปลงอี เ มลธุ รกิ จ (Business Email Compromise) ซึ่ ง ท าให้คู่ค้า บริ ษั ท รับ ประกั น ภั ย ต่ อ
ต่ า งประเทศไม่ ไ ด้รับเงิ นจ านวนดังกล่ า ว บริ ษั ท ได้ดาเนิ น การติ ดตามและรายงานความคืบ หน้า ในการติ ดตามอย่าง
ครบถ้วนตามข้อตกลงกับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้วและไม่มีภาระที่จะต้องชดใช้ความเสียหาย
รายได้อื่น สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 0.11 ล้าน
บาท และ 4.54 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ เท่ากับ 4.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 4,027.27 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เกิดจากการกลับรายการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เป็ นรายได้อื่นจานวน 3.93 ล้านบาท และได้รับ
เงินสนับสนุนการจ้างงานจากรัฐบาลและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ต้นทุนการให้บริการ
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่ อนั้นเป็ นธุ รกิ จให้บ ริ การ โดยมีตน้ ทุนหลัก คือ บุคคลากรที่มีความรู ้แ ละ
ความเชี่ ยวชาญในธุ ร กิ จ ประกั น ภั ยและประกั น ภัย ต่ อ เป็ น หลั ก ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ดัง นั้น ต้น ทุ น หลัก ของบริ ษั ท ฯ
จึงประกอบด้วย ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ของพนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับคู่คา้
สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนการให้บริการจานวน 33.43 ล้านบาท 51.64 ล้านบาท และ 56.31 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึน้ จานวน 18.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.47 จากปี 2562 และ
ในปี 2564 ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึน้ จานวน 4.67 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.04 จากปี 2563 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึน้ ของ
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ต้นทุนการให้บริการในปี 2563 และ 2564 มีสาเหตุหลักจากการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานธุรกิ จลูกค้าเพื่ อรองรับ
แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีตน้ ทุนการให้บริการ จานวน 12.19 ล้าน
บาท และ 12.30 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ จานวน 0.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.90 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
กาไรขั้นต้น
สาหรับปี 2562 – 2564 กาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 96.33 ล้านบาท 142.34 ล้านบาท และ 168.34 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2563 กาไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ 46.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.76 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของ
รายได้ค่าบริ การ โดยเฉพาะธุรกิ จนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่ องทางและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกัน ( Alternative
Business) รวมไปถึงการวางแผนการดาเนินงานและบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม และในปี 2564 กาไรขั้นต้น
เพิ่มขึน้ 26.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.27 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการ ทั้งในส่วนของธุรกิ จ
นายหน้า ประกั น ภัยต่ อ แบบทั่วไป (Traditional Business) และธุ รกิ จ นายหน้า ประกั น ภัยต่ อแบบพัฒ นาช่ อ งทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 30.88 ล้านบาท
และ 39.32 ล้า นบาท ตามลาดับ โดยในปี 2565 กาไรขั้น ต้น เพิ่ ม ขึ น้ 8.44 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 27.33 จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการ ในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่อ งทาง
และผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายของบริ ษั ทฯ ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม การขายซึ่ ง จ่ า ยให้กับ ผู้แ นะน างานซึ่ งเป็ น
บุ คคลภายนอก สาหรับ ธุ รกิ จ นายหน้า ประกั น ภั ยต่ อ แบบพัฒ นาช่ อ งทางและผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ ร่ว มกั น ( Alternative
Business) โดยสาหรับปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 3.88 ล้านบาท 3.59 ล้านบาท และ 4.82
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 0.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.47 จากปี 2562 เนื่องจากการ
ชะลอตัวของอุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม และในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่ม ขึน้ 1.23 ล้านบาท หรือร้อ ยละ
34.26 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการในส่วนงานที่ทาการส่งเสริมการขาย และสาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 1.74 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาทตามลาดับ ลดลง
1.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.86 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีการพิจารณาชะลอการส่งเสริมการขาย และ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวนเท่ากับ 38.53 ล้านบาท 46.82 ล้านบาท และ
73.60 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จานวน 8.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.52 จาก
ปี 2562 เนื่องจากมีการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ และในปี
2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จานวน 26.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.20 จากปี 2563 เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อผล
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ขาดทุ น ของรายได้ค่า บริ การค้า งรับ ของกลุ่ ม กิ จ การเพิ่ ม ขึ น้ เนื่ อ งจากในระหว่ า งปี มี บ ริ ษั ท ประกั น ภัยถู กเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย คิดเป็ นมูลค่าจานวน 22.08 ล้านบาท และมีการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงาน
ปฏิบตั ิการเพื่อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ และสาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565
มีจานวนเท่ากับ 13.93 ล้านบาท และ 12.85 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 1.08 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7.75 จากไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน โดยลดลงจากการที่บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้า ซึ่ง
ได้แก่ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษี เงิน ได้ เท่ากับ 12.00 ล้านบาท 19.17 ล้านบาท และ 23.44
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ จานวน 7.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.75 ซึ่งเป็ นไปตาม
ผลกาไรของบริษัทฯ ในปี ดังกล่าว และในปี 2564 ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้เพิ่มขึน้ จานวน 4.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.27
จากปี 2563 ซึ่งเป็ นไปตามผลกาไรของบริษัทฯ หลังหักรายการกลับรายการในรายได้อื่นซึ่งได้รบั การยกเว้นภาษี ที่เพิ่ มขึน้
และสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 3.22 ล้านบาท
และ 5.82 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2565 จานวน 2.60 ล้านบาทนัน้ เป็ นไปตาม
ผลกาไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2562 – 2564 กาไรสุทธิของบริษัทฯ มีจานวนเท่ากับ 44.04 ล้านบาท 74.06 ล้านบาท และ 97.46
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ จานวน 30.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.17 จากปี 2562 เนื่องจาก
รายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มธุรกิจนายหน้ าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ที่เพิ่มขึน้ และการวางแผนการดาเนินงานและบริหารจัดการบุ คคลากร
อย่ า งเหมาะสม และในปี 2564 กาไรสุท ธิ เ พิ่ ม ขึ น้ 23.40 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 31.60 จากปี 2563 เนื่ อ งจากรายได้
ค่าบริการและรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ และสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 กาไรสุทธิของบริษัทฯ
มีจานวนเท่ากับ 11.92 ล้านบาท และ 24.58 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 12.66 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 106.21
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึน้ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ าย
ในการบริหาร
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

งบแสดงฐานะ
การเงิน

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์รวม

128.67

100.00

212.98

100.00

547.36

100.00

576.26

100.00

หนีส้ ินรวม

72.40

56.27

111.49

52.35

88.15

16.10

85.75

14.88

ส่วนของเจ้าของ

56.27

43.73

101.50

47.65

459.21

83.90

490.51

85.12

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 128.67 ล้านบาท 212.98 ล้าน
บาท และ 547.36 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ จานวน 84.31 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 65.52 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ จากการรับชาระเงิ นจาก
การออกหุน้ สามัญจานวน 77.50 ล้านบาท และการรับรู ร้ ายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเป็ นผลจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จานวน 11.39 ล้านบาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 334.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.00 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ จากการรับชาระเงินจากการออกหุน้ สามัญจานวน 300.08 ล้านบาท
และรายได้ค่ าบริ การค้างรับที่เพิ่ มขึ น้ จ านวน 37.99 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพ ย์ร วม
576.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 28.90 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเพิ่มขึน้ จากรายได้
ค่าบริการค้างรับ และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึน้
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 72.40 ล้านบาท 111.49 ล้านบาท
และ 88.15 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จานวน 39.09 ล้านบาท หรือร้อยละ
53.99 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเจ้าหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ ื่น เพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของรายได้
และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า จากการนา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ินรวมลดลงจ านวน 23.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.93 เนื่องจากการกลับ รายการประมาณหนี ้สิน เป็ น รายได้อื่ น
จานวน 27.24 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวม 85.75 ล้านบาท ลดลงจานวน 2.40 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 2.72 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และการลดลงของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคานวณตามข้อสมมติฐานหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของจานวน 56.27 ล้านบาท และ 101.50
ล้านบาท และ 459.21 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 45.23 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 80.38 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีกาไรสุทธิ สาหรับปี 2563 จานวน 74.06 ล้านบาท และการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวน 77.50 ล้านบาท ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลในงวดดังกล่าวจานวน 107.85 ล้านบาท และ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ จานวน 357.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 352.42 จากวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 300.08 ล้านบาท กาไรสุทธิประจาปี 2564 จานวน 97.46 ล้านบาท
และลดลงจากการจ่ า ยเงิน ปั น ผลจ านวน 41.17 ล้า นบาท และ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของผู้ถือหุ้น
จานวน 490.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 31.30 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.82 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แก้ไขข้อความเป็ น
1.8

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และสาหรับไตร
มาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 - 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2565/2

64.54

102.56

148.55

140.23

-

-

178.53

185.48

10.00

30.00

89.89

89.99

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ้ ื่น

36.51

50.80

88.80

120.32

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1.27

1.80

3.18

3.57

112.31

185.16

508.95

539.60

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน

1.50

1.50

1.50

1.50

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

6.80

2.79

4.00

3.95

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

14.89

14.46

13.26

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3.75

3.82

12.48

13.59

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2.96

3.45

4.60

3.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.36

1.36

1.36

1.36

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

16.37

27.82

38.41

36.67

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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รวมสินทรัพย์

128.68

212.98

547.36

576.26

เจ้าหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ ื่น

43.47

63.12

31.34

27.89

ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

0.61

4.44

3.37

3.42

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

6.66

11.15

12.59

18.26

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

4.27

5.62

7.36

10.97

รวมหนี้สินหมุนเวียน

55.01

84.33

54.67

60.54

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

2.60

9.89

10.10

9.23

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

14.79

17.27

23.38

15.98

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

17.40

27.16

33.48

25.21

รวมหนี้สิน

72.40

111.49

88.15

85.75

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

7.50

85.00

115.00

115.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

-

-

270.08

270.08

ทุนสารองตามกฎหมาย

0.75

4.55

11.50

11.50

ยังไม่ได้จดั สรร

49.41

11.82

61.18

85.81

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

(1.39)

0.13

0.13

6.84

รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัท

56.27

101.50

457.88

489.23

-

-

1.33

1.28

56.27

101.50

459.21

490.51

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของเจ้าของ

กาไรสะสม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
128.68
212.98
547.36
576.26
หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
/2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวม
ฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2564/1

ปี 2565/2

รายได้ค่าบริการ

129.76

193.98

224.65

43.07

51.62
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รายได้อื่น

2.73

2.06

31.71

0.11

4.54

รวมรายได้

132.49

196.04

256.37

43.18

56.16

ต้นทุนการให้บริการ

(33.43)

(51.64)

(56.31)

(12.19)

(12.30)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(3.88)

(3.59)

(4.82)

(1.74)

(0.42)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

(38.53)

(46.82)

(73.60)

(13.93)

(12.85)

(0.35)

-

-

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

(76.19)

(102.05)

(134.73)

(27.86)

(25.57)

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

56.30

93.99

121.63

15.32

30.59

(0.26)

(0.76)

(0.74)

(0.18)

(0.19)

กาไรก่อนภาษีเงินได้

56.04

93.23

120.90

15.15

30.40

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(12.00)

(19.17)

(23.44)

(3.22)

(5.82)

กาไรสาหรับปี
44.04
74.06
97.46
11.92
24.58
หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
และงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
/2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวม
ฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
ปี 2562/1 ปี 2563/1

31 มีนาคม
ปี 2564/2

ปี 2564/1

ปี 2565/2

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
33.66
93.62
40.70
(15.65)
0.98
ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
(6.97) (20.55) (246.97)
(2.00)
(8.47)
ลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
(57.18) (35.04)
252.93
297.79
(0.83)
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(30.48) 38.02
46.66
280.14
(8.31)
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
และงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
/2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวม
ฉบับสอบทานสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

ปี 2562/1

ปี 2563/1

ปี 2564/2

ปี 2565/3

กาไรต่อหุน้ (บาท)

2.94

1.31

0.44

0.11

อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)

74.24

73.38

74.93

76.17

อัตราส่วนกาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)

33.24

37.78

38.02

43.77

1.29

1.10

0.19

0.18

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.04

2.20

9.31

8.91

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (ร้อยละ)

70.48

93.88

34.85

24.40

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
22.93
43.35
25.64
20.22
หมายเหตุ: /1 คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
/2 คานวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
/3 คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานรวมของ TQR
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้ค่าบริการ
สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจานวน 129.76 ล้านบาท 193.98 ล้านบาท และ 224.65
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้ค่าบริการเพิ่มขึน้ 64.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.49 จากปี 2562 เนื่องจาก
การเพิ่ ม ขึ น้ ของรายได้ค่า บริ การจากธุ รกิ จ นายหน้า ประกั น ภัยต่ อ แบบพัฒนาช่ อ งทางและผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ร่ว มกัน
(Alternative Business) และในปี 2564 รายได้ค่า บริ การเพิ่ ม ขึ น้ 30.67 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 15.81 จากปี 2563
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจานวน 43.07 ล้าน
บาท และ 51.62 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 8.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.85 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
โดยรายได้ค่าบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี ้
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สาหรับปี 2562 – 2564 และสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 - 2565
ไตรมาสที่ 1 ปี ไตรมาสที่ 1 ปี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2564
2565
รายได้
ล้าน
ล้าน
ล้าน
ล้าน
ล้าน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อแบบทั่วไป 79.68 60.14 71.48 36.46 81.37 31.74 21.57 49.95 19.30 34.37
(Traditional Business)
ธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อแบบ
พัฒนาช่องทางและ
50.08 37.80 122.50 62.49 143.28 55.89 21.50 49.79 32.29 57.50
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน
(Alternative Business)
ธุรกิจอื่นๆ
0.03 0.05
(Other Business)
รายได้จากการ
129.76 97.94 193.98 98.95 224.65 87.63 43.07 99.75 51.62 91.92
ให้บริการ
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business)
ธุ รกิ จ นายหน้า ประกั น ภัยต่ อ แบบทั่ว ไป (Traditional Business) สาหรับ ปี 2562 – 2564 มี รายได้เ ท่ า กั บ
79.68 ล้านบาท 71.48 ล้านบาท และ 81.37 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้ลดลงเท่ากับ 8.20 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.29 จากปี 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอตัว
ของสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และในปี 2564 รายได้เพิ่มขึน้ เท่ากับ 9.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.84 จากปี 2563
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ จากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายได้เท่ากับ 21.57 ล้านบาท และ 19.30
ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงเท่ากับ 2.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.52 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการลดลง
จากงานสัญญาประกันภัยต่อ กลุ่มประกันภัยรถยนต์เ นื่องจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้
กิจการรับผลกระทบจากลูกค้าบางรายของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตรับประกันวินาศภัย
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) สาหรับ
ปี 2562 – 2564 มีรายได้เท่ากับ 50.08 ล้านบาท 122.50 ล้านบาท และ 143.28 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563
รายได้เพิ่มขึน้ เท่ากับ 72.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 144.61 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่านายหน้า
ประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและ
อุบตั ิเหตุเดินทาง สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันสุขภาพ และสัญญาประกันต่อกลุ่มประกันเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการ
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ประกั น ภัยพิ เ ศษอื่น ๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกั น ภัยต่ อ ประกั น ภัยอัญมณี และทองคา สัญญาประกั น ภัยต่ อ
ประกั น ภัยความรับ ผิ ดของกรรมการและเจ้า หน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance) สัญญาประกั น ภัยต่ อ กลุ่ม
ประกันภัยไซเบอร์ และสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability)
และในปี 2564 รายได้เพิ่มขึน้ เท่ากับ 20.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.96 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้
ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor)
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายได้เท่ากับ 21.50 ล้านบาท และ 32.29
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ จานวน 10.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.19 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor) โดยเฉพาะการประกัน ภัย
พิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัยต่อ Covid -19 Vaccine Side –effect (Moderna), สัญญาประกันภัย
Blanket Bond Insurance/ Electronic Computer Crime Insurance สัญญาประกันภัย Cyber และสัญญาประกันภัย
ต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance)
ธุรกิจอื่นๆ (Other Business)
ธุรกิจอื่นๆ (Other Business) เป็ นรายได้ของบริษัทย่อยจากการให้บริการโปรแกรมซอฟแวร์สาเร็จรูป
รายได้อื่น
สาหรับ ปี 2562 – 2564 บริ ษั ท ฯ มี รายได้อื่ น จ านวน 2.73 ล้า นบาท 2.06 ล้า นบาท และ 31.71 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2563 รายได้อื่ น ลดลงจ านวน 0.67 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ 24.54 จากปี 2562 เนื่ อ งจากอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากที่ลดลง และในปี 2564 รายได้อื่นเพิ่มขึน้ จานวน 29.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,439.32 จากปี 2563
เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีการกลับรายการประมาณการหนีส้ ินเป็ นรายได้อื่นจานวน 27.24 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายการ
ที่ เ คยตั้ง ในปี 2561จากกรณี การถู กปลอมแปลงอี เ มลธุ รกิ จ (Business Email Compromise) ซึ่ ง ท าให้คู่ค้า บริ ษั ท
รับประกันภัยต่อต่างประเทศไม่ได้รับเงินจานวนดังกล่าว บริษัทได้ดาเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการ
ติดตามอย่างครบถ้วนตามข้อตกลงกับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้วและไม่มีภาระที่จะต้องชดใช้ความเสียหาย
รายได้อื่น สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 0.11
ล้านบาท และ 4.54 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ เท่ากับ 4.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 4,027.27 จากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน เกิดจากการกลับรายการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เป็ นรายได้อื่นจานวน 3.93 ล้านบาท
และได้รบั เงินสนับสนุนการจ้างงานจากรัฐบาลและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ต้นทุนการให้บริการ
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อนั้นเป็ นธุรกิจให้บริการ โดยมีตน้ ทุนหลัก คือ บุคคลากรที่มีความรู แ้ ละ
ความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ ประกั น ภัยและประกั น ภัยต่ อ เป็ น หลักในการดาเนิ น ธุ รกิ จ ดัง นั้น ต้น ทุ น หลักของบริ ษั ทฯ
จึงประกอบด้วย ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพของพนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับคู่คา้
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สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีตน้ ทุนการให้บริการจานวน 33.43 ล้านบาท 51.64 ล้านบาท และ 56.31
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ต้นทุนการให้บ ริการเพิ่ม ขึน้ จานวน 18.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.47 จากปี
2562 และในปี 2564 ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึน้ จานวน 4.67 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.04 จากปี 2563 โดยสาเหตุข อง
การเพิ่มขึน้ ของต้นทุนการให้บริการในปี 2563 และ 2564 มีสาเหตุหลักจากการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานธุรกิจ
ลูกค้าเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีตน้ ทุนการให้บริการ จานวน 12.19
ล้านบาท และ 12.30 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ จานวน 0.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.90 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
กาไรขั้นต้น
สาหรับปี 2562 – 2564 กาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 96.33 ล้านบาท 142.34 ล้านบาท และ 168.34 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 กาไรขั้นต้นเพิ่ มขึน้ 46.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.76 จากปี 2562 เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการ โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่ว มกั น
(Alternative Business) รวมไปถึงการวางแผนการดาเนิน งานและบริห ารจัดการบุคลากรอย่า งเหมาะสม และในปี
2564 กาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 26.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.27 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการ ทัง้
ในส่ ว นของธุ รกิ จ นายหน้า ประกั น ภัยต่ อ แบบทั่ว ไป (Traditional Business) และธุ รกิ จ นายหน้า ประกั น ภัยต่ อแบบ
พัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 กาไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 30.88 ล้าน
บาท และ 39.32 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2565 กาไรขั้นต้นเพิ่มขึน้ 8.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.33 จากไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริการ ในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒ นา
ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การขายซึ่ งจ่ายให้กับ ผู้แนะนางานซึ่ ง เป็ น
บุ คคลภายนอก สาหรับ ธุ รกิ จ นายหน้า ประกัน ภัยต่ อแบบพัฒ นาช่ อ งทางและผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ร่ว มกัน ( Alternative
Business) โดยสาหรับปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 3.88 ล้านบาท 3.59 ล้านบาท และ 4.82
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 0.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.47 จากปี 2562 เนื่องจาก
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม และในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 1.23 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 34.26 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าบริ การในส่วนงานที่ทาการส่งเสริ มการขาย และสาหรับงวดสามเดื อ น
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 1.74 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท
ตามลาดับ ลดลง 1.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.86 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีการพิจารณาชะลอการ
ส่งเสริมการขาย และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริห ารจานวนเท่ ากับ 38.53 ล้านบาท 46.82 ล้านบาท
และ 73.60 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่ มขึน้ จ านวน 8.29 ล้านบาท หรือร้อยละ
21.52 จากปี 2562 เนื่องจากมีการรับพนักงานเพิ่มเติมในสายงานปฏิบตั ิการเพื่อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัท
ฯ และในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จานวน 26.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.20 จากปี 2563 เนื่องจากการ
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนของรายได้ค่าบริการค้างรับของกลุ่มกิจการเพิ่มขึน้ เนื่องจากในระหว่างปี มีบริษัทประกันภัยถูก
เพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จ ประกั น วิ นาศภัย คิ ดเป็ น มูลค่ า จ านวน 22.08 ล้า นบาท และมี การรับ พนักงาน
เพิ่มเติมในสายงานปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ และสาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม 2564 และ 2565 มีจานวนเท่ากับ 13.93 ล้านบาท และ 12.85 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 1.08 ล้านบาท หรือ
เท่ า กั บ ร้อ ยละ 7.75 จากไตรมาสเดี ยวกั น ของปี ก่อ น โดยลดลงจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ มี ค่า ใช้จ่ า ยในการเข้า ตลาด
หลักทรัพย์ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้า ซึ่งได้แก่ค่าโฆษณาและค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 12.00 ล้านบาท 19.17 ล้านบาท และ 23.44
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้เพิ่มขึน้ จานวน 7.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.75 ซึ่งเป็ นไป
ตามผลกาไรของบริษัทฯ ในปี ดงั กล่าว และในปี 2564 ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้เพิ่มขึน้ จานวน 4.27 ล้านบาท หรือร้อยละ
22.27 จากปี 2563 ซึ่งเป็ นไปตามผลกาไรของบริษัทฯ หลังหักรายการกลับรายการในรายได้อื่นซึ่งได้รบั การยกเว้นภาษี
ที่เพิ่มขึน้ และสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ
3.22 ล้านบาท และ 5.82 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2565 จานวน 2.60 ล้าน
บาทนัน้ เป็ นไปตามผลกาไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2562 – 2564 กาไรสุทธิของบริษัทฯ มีจานวนเท่ากับ 44.04 ล้านบาท 74.06 ล้านบาท และ 97.46
ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2563 กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ จานวน 30.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.17 จากปี 2562 เนื่องจาก
รายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทาง
และผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ร่ว มกั น (Alternative Business) ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ และการวางแผนการดาเนิ น งานและบริ ห ารจัด การ
บุคคลากรอย่างเหมาะสม และในปี 2564 กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ 23.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.60 จากปี 2563 เนื่องจาก
รายได้ค่าบริการและรายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ และสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 กาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ มีจานวนเท่ากับ 11.92 ล้านบาท และ 24.58 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 12.66 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อย
ละ 106.21 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึน้ และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

31 ธ.ค. 62
ล้าน
ร้อยละ
บาท
128.67 100.00

31 ธ.ค. 63
ล้าน
ร้อยละ
บาท
212.98 100.00

31 ธ.ค. 64
ล้าน
ร้อยละ
บาท
547.36 100.00

31 มี.ค. 65
ล้าน
ร้อยละ
บาท
576.26 100.00

หนีส้ ินรวม

72.40

56.27

111.49

52.35

88.15

16.10

85.75

14.88

ส่วนของเจ้าของ

56.27

43.73

101.50

47.65

459.21

83.90

490.51

85.12

งบแสดงฐานะ
การเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ ากั บ 128.67 ล้านบาท 212.98
ล้านบาท และ 547.36 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ จานวน 84.31 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 65.52 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ จากการรับ
ชาระเงินจากการออกหุน้ สามัญจานวน 77.50 ล้านบาท และการรับรูร้ ายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเป็ นผลจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบตั ิ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 จานวน
11.39 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 334.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.00 จากวันที่
31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิ ธี
ราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่งคือเงินฝากประจาในธนาคารที่เพิ่มขึน้ จากการรับชาระเงินจากการออกหุน้ สามัญจ านวน
300.08 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการค้างรับที่เพิ่มขึน้ จานวน 37.99 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ
มีสินทรัพย์รวม 576.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 28.90 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.28 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
เพิ่มขึน้ จากรายได้ค่าบริการค้างรับ และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่เพิ่มขึน้
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 72.40 ล้านบาท 111.49 ล้าน
บาท และ 88.15 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จานวน 39.09 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 53.99 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเจ้าหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัยต่อและเจ้าหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ ตามการเติ บ โต
ของรายได้และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า จากการนา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 หนีส้ ินรวมลดลงจานวน 23.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.93 เนื่องจากการกลับรายการประมาณหนี ้สิน
เป็ นรายได้อื่นจานวน 27.24 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวม 85.75 ล้านบาท ลดลง
จานวน 2.40 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.72 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ ายค้างจ่า ย และการ
ลดลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการคานวณตามข้อสมมติ ฐ าน
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนของเจ้าของ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 - 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นของเจ้า ของจ านวน 56.27 ล้า นบาท และ
101.50 ล้านบาท และ 459.21 ล้านบาท ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 45.23
24

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

ล้านบาท หรือร้อยละ 80.38 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีกาไรสุทธิ สาหรับปี 2563 จานวน 74.06 ล้านบาท
และการออกหุ้น สามัญเพิ่ม ทุ น จ านวน 77.50 ล้า นบาท ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ฯ มี การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในงวดดังกล่ า วจานวน
107.85 ล้า นบาท และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ส่ ว นของเจ้า ของเพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 357.71 ล้า นบาท หรื อ ร้อ ยละ
352.42 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 300.08 ล้านบาท กาไรสุทธิประจ าปี
2564 จานวน 97.46 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 41.17 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 490.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 31.30 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.82 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
3) แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ 1.9 การคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคต
ข้อความเดิม
1.9 การคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคต
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่ มีแ ผนที่ จะเปลี่ ยนแปลงวัตถุ ป ระสงค์การดาเนิน ธุ รกิจ หลักในการประกอบธุ รกิ จ ของ TQR อย่า งมี
นัยสาคัญ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ โดยกิจการจะยังมุ่งเน้นทาธุ รกิจ
การเป็ นนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker)
แก้ไขข้อความเป็ น
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจหลักในการประกอบธุรกิจของ TQR อย่างมี
นัยสาคัญ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ โดยกิจการจะยังมุ่งเน้น ท า
ธุ รกิ จ การเป็ น นายหน้า ประกั น ภัย ต่ อ (Reinsurance Broker) ซึ่ ง จะเน้ น การสร้ า งรายได้ จ ากธุ ร กิ จ นายหน้ า
ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มี
อัตราการเติบโตสูงและช่วยสร้างการเติบโตของผลกาไรให้ กิจการ เช่น ประกันภัยต่อสาหรับประกันภัยไซ
เบอร์ ประกันภัยต่อสาหรับประกันภัยการก่อการร้ายสาหรับรถยนต์และประกันภัยสาหรับรถยนต์ท่ีมีมูลค่ า
สูง เป็ นต้น โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้ ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ค่าบริการรวม ในขณะที่ R Square
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดาเนินธุรกิจ และเริ่มมีลูกค้าให้ความสนใจบางรายแล้ว โดยกิจการคาดว่าจะเริ่มมี
ผลกาไรได้ในช่วงต้นปี 2566
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลที่แก้ไขและเพิ่มเติมจะปรากฏเป็ นตัวอักษรสีน้าเงินหนาและขีดเส้นใต้ และข้อความที่ถูกตัดออกจะปรากฎ
เป็ นตัวอักษรน้าเงินตัวหนาที่ถูกขีดออก ดังนี ้
1. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 1 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 1.2 ข้อมูลสรุ ปของผู้ทาคาเสนอ
ซือ้
ข้อความเดิม
โครงสร้างการถือหุ้นของ TQM
หน่วย: ร้อยละ

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
100.00

100.00

TJN

100.00

ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

TO 2020

TQR

51.00

True Extra Broker

51.00

True Life Broker

100.00

Casmatt

100.00

TQM Life

76.00

Easy Lending

100.00

TQM Broker

40.00

44.43

TQC

TQD

60.00

Surekrub.com

1

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ TQM
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วน
ลาดับ
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ชาระแล้ว
การถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ร้อยละ)
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รนั ส์
บริษัทนายหน้าประกัน
1.
400.00
100.00
โบรกเกอร์ จากัด (“TQM Broker”) วินาศภัย
บริษัทย่อยอื่น
บริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รนั ส์
บริษัทนายหน้าประกัน
2.
5.00
100.00
โบรกเกอร์ จากัด (“TJN”)
วินาศภัย
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ บริษัทนายหน้าประกัน
3.
50.00
100.00
โบรกเกอร์ จากัด (“TQM Life”)
ชีวิต
บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษัทนายหน้าประกัน
4.
2.00
51.00
(“True Life Broker”)
ชีวิตแบบกลุ่ม
บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์
บริษัทนายหน้าประกัน
5.
5.00
51.00
จากัด (“True Extra Broker”)
วินาศภัย
บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จากัด
บริษัทนายหน้าประกัน
6.
10.00
60.00
(“Surekrub.com”)
วินาศภัย
บริษัท ทีโอ 2020 จากัด
ประกอบธุรกิจลงทุน
7.
5.00
100.00
(“TO 2020”)
ในต่างประเทศ
ให้บริการด้าน
บริษัท แคสแมท จากัด
8.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.00
100.00
(“Casmatt”)
และซอฟต์แวร์
ให้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคลเพื่อซือ้
บริษัท อีซี่ เลนดิง้ จากัด
9.
ประกันภัยและสินเชื่อ
50.00
76.00
(“Easy Lending”)
ส่วนบุคคล
อเนกประสงค์
ให้บริการบริหาร
สินไหมประกันสุขภาพ
ประกันอุบตั ิเหตุ และ
บริษัท ทีคิวซี จากัด
ให้คาปรึกษาวินิจฉัย
10.
20.00
100.00
(“TQC”)
การเรียกร้องสินไหม
ของลูกค้า

2

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วน
ชาระแล้ว
การถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ร้อยละ)

บริษัทร่วม

11.

บริษัท ทีคิวดี จากัด
(“TQD”)

12.

บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
(“TQR”)

ให้บริการให้คาแนะนา
เกี่ยวกับประกันภัย
ผ่านรูปแบบของการ
กรอกข้อมูลโดยลูกค้า
และให้บริการ
คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์
ประกอบธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อ
(Reinsurance
Broker)

7.00

40.00

115.00

44.43

ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ปี 2564 ของ TQM และ TQR

3

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
แก้ไขข้อความเป็ น
1.2 ข้อมูลสรุ ปของผู้ทาคาเสนอซือ้
โครงสร้างการถือหุ้นของ TQM
หน่วย: ร้อยละ

ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
100.00

ธุรกิจสนับสนุน

44.43
100.00

TJN

100.00

TO 2020

True Extra Broker

51.00

True Life Broker

100.00

Casmatt

100.00

TQM Life

76.00

Easy Lending

TQM Broker

40.00

TQR
54.99

51.00

100.00

ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

TQC

R Square/1

TQD

60.00

Surekrub.com
หมายเหตุ : /1 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ R Square ประกอบด้ วยบริษัท คอร์สสแควร์ จากัด ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 45.00 และผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอื่นๆ จานวน 3 คน ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 0.01 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกั น
ตามมาตรา 258 ของ TQR

4

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ TQM
ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว
ลาดับ
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
(หน่วย: ล้าน
บาท)
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รนั ส์
บริษัทนายหน้า
1.
โบรกเกอร์ จากัด (“TQM
400.00
ประกันวินาศภัย
Broker”)
บริษัทย่อยอื่น
บริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รนั ส์
บริษัทนายหน้า
2.
5.00
โบรกเกอร์ จากัด (“TJN”)
ประกันวินาศภัย
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ บริษัทนายหน้า
3.
50.00
โบรกเกอร์ จากัด (“TQM Life”)
ประกันชีวิต
บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด บริษัทนายหน้า
4.
2.00
(“True Life Broker”)/1
ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์
บริษัทนายหน้า
5.
5.00
/2
จากัด (“True Extra Broker”)
ประกันวินาศภัย
บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จากัด
บริษัทนายหน้า
6.
10.00
/3
(“Surekrub.com”)
ประกันวินาศภัย
บริษัท ทีโอ 2020 จากัด
ประกอบธุรกิจลงทุน
7.
5.00
(“TO 2020”)
ในต่างประเทศ
ให้บริการด้าน
บริษัท แคสแมท จากัด
8.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.00
(“Casmatt”)
และซอฟต์แวร์
ให้บริการสินเชื่อส่วน
บุคคลเพื่อซือ้
บริษัท อีซี่ เลนดิง้ จากัด
9.
ประกันภัยและสินเชื่อ
50.00
(“Easy Lending”) /4
ส่วนบุคคล
อเนกประสงค์
ให้บริการบริหาร
สินไหมประกัน
บริษัท ทีคิวซี จากัด
10.
สุขภาพ ประกัน
20.00
(“TQC”)
อุบตั ิเหตุ และให้
คาปรึกษาวินิจฉัยการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(หน่วย: ร้อยละ)

100.00

100.00
100.00
51.00
51.00
60.00
100.00
100.00

76.00

100.00

5

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
เรียกร้องสินไหมของ
ลูกค้า
บริษัทร่วม

11.

12.

ให้บริการให้
คาแนะนาเกี่ยวกับ
ประกันภัย ผ่าน
บริษัท ทีคิวดี จากัด
รูปแบบของการกรอก
(“TQD”) /5
ข้อมูลโดยลูกค้าและ
ให้บริการคาปรึกษา
ผ่านเว็บไซต์
ประกอบธุรกิจ
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) นายหน้าประกันภัย
(“TQR”)
ต่อ (Reinsurance
Broker)

7.00

40.00

115.00

44.43

ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report ปี 2564 ของ TQM และ TQR
หมายเหตุ: /1 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือประกอบด้ วย นายสิทธิบัญญ์ บุญสาย นางจันฑิตา วัชระกิติพงศ์ และนายศิวพงศ์ วัชระกิติ
พงศ์ ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 44.00 3.00 และ 2.00 ตามลาดับ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตาม
มาตรา 258 ของ TQR
/2 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ ประกอบด้ วยนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย นางจันฑิตา วัชระกิติพงศ์ และนายศิวพงศ์ วัชระกิติ
พงศ์ ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 24.00 12.50 และ 12.50 ตามลาดับ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตาม
มาตรา 258 ของ TQR
/3 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ ประกอบด้ วย นายจักรพันธ์ ลือธิวัฒน์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.00 นายธนกร สีแสงทอง ถือหุ้น
ร้ อยละ 10.00 นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ถือหุ้นร้ อยละ 9.00 และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จานวน 7 คน ซึ่งถือหุ้น
รวมกันร้ อยละ 11.00 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตามมาตรา 258 ของ TQR
/4 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือประกอบด้ วย นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.00 นายสิทธิพัฒน์ เจริญจิต
เสรีวงศ์ ถือหุ้นร้ อยละ 4.00 นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ ถือหุ้นร้ อยละ 4.00 และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จานวน 9
คน ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 6.00 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตามมาตรา 258 ของ TQR
/5 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือประกอบด้ วย นายพงศกร คารัตน์ บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จากัด และนายรัตน์ เพชรรัตน์ ซึ่งถือ
หุ้นร้ อยละ 34.29 19.29 และ 6.42 ตามลาดับ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันตามมาตรา 258
ของ TQR

2. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1 ความเหมาะสมของราคา
เสนอซื้อ
ข้อความเดิม
2.1. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุ้นของ TQR ด้วยวิธีทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ความเห็ น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดของการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีการทางการเงิน 5 วิธี ดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
1)
2)
3)
4)
5)

วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสมมติฐานโดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั และข้อมูล ณ เวลาที่จดั ทารายงานฉบับนี ้ และอยู่ภายใต้สมมติฐานสาคัญว่า TQR จะดาเนินธุรกิจปกติภ ายใต้
สภาวะตลาดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้นาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ในอนาคตจากการเข้ามาเป็ นผู้ถือถือหุ้นใหญ่ของผู้ทาคาเสนอซือ้ มาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากอาจมีความไม่
แน่นอนในด้านต่าง ๆ เช่น จานวนหุน้ ของกิจการที่ตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ เป็ นต้น ดังนัน้ มูลค่าหุน้ สามัญ
ของ TQR ที่ ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ สระใช้พิ จ ารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซื ้อ จึ ง เป็ น มูลค่ า ตามแผนการ
ดาเนินงาน ณ ปั จจุบนั ของกิจการ และหากปั จจัยและสมมติฐานดังกล่าวตามที่ระบุข้างต้นนีเ้ ปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของ TQR โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับ
ตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับ สอบทานสาหรับไตรมาส สิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นงบการเงินฉบับตรวจสอบและฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่จดั ทารายงานความเห็น ฉบับนี ้
และไม่ได้นาข้อมูลงบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท อาร์สแควร์ จากัด (“R Square”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อ ยที่
TQR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ R Square มารวมในการประเมิน
มูลค่าของหุ้นสามัญของ TQR ในครัง้ นี ้ เนื่องจาก R Square เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
และมีผลการดาเนินงานไม่ถึง 1 ปี ณ ตอนจัดทางบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31ธันวาคม 2564
และงบการเงินรวมสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งถือเป็ นผลการดาเนินงานช่วงเริ่มแรกของการก่อ ตั้ง
บริษัท จึงยังไม่สามารถใช้เป็ นข้อมูลแนวโน้มของผลการดาเนินงานในอดีต สาหรับใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามั ญ
ตามวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ได้อย่างชัดเจน
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุน้ ของ TQR ด้วยวิธีทางการเงินต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ โดยมีรายละเอียดของการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีการทางการเงิน 5 วิธี
ดังนี ้
1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3) วิธมี ลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
4) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
5) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดสมมติฐานโดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในปั จจุบันและข้อมูล ณ เวลาที่จัดทารายงานฉบับนี ้ และอยู่ภายใต้สมมติฐานสาคัญว่า TQR จะดาเนินธุรกิจปกติ
ภายใต้สภาวะตลาดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้นาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากการเข้ามาเป็ นผูถ้ ือถือหุน้ ใหญ่ของผู้ทาคาเสนอซือ้ มาพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากอาจมี
ความไม่แน่นอนในด้า นต่ าง ๆ เช่น จานวนหุ้นของกิจการที่ ตอบรับ คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครั้งนี ้ เป็ นต้น ดังนั้น
มูลค่าหุ้นสามัญของ TQR ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ จึงเป็ นมูลค่า
ตามแผนการดาเนิ น งาน ณ ปั จ จุ บัน ของกิ จ การ และหากปั จ จั ยและสมมติ ฐ านดั ง กล่ า วตามที่ ระบุ ข้า งต้น นี ้
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้วย
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมิน มูลค่าหุน้ สามัญของ TQR โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิ จ การ
ฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับ สอบทานสาหรับไตรมาส
สิ ้น สุดวัน ที่ 31 มี น าคม 2565 ซึ่ ง เป็ น งบการเงิ น ฉบับ ตรวจสอบและฉบับ สอบทานล่ า สุด ณ วัน ที่ จัดท ารายงาน
ความเห็นฉบับนี ้ และไม่ได้นาข้อมูลงบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท อาร์สแควร์ จากัด (“R Square”) ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยที่ TQR ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ R Square มา
รวมในการประเมินมูลค่าของหุน้ สามัญของ TQR ในครัง้ นี ้ เนื่องจาก R Square เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่
22 กันยายน 2564 และมีผลการดาเนินงานไม่ถึง 1 ปี ณ ตอนจัดทางบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมสาหรับไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งถือเป็ นผลการดาเนินงาน
ช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท จึงยังไม่สามารถใช้เป็ นข้อมูลแนวโน้มของผลการดาเนินงานในอดีต สาหรับใช้ใน
การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญตามวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ R Square ให้บริการเรียนรู้อบรมใน
ระบบออนไลน์ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า (Face Detection and
Face Recognition)
3. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
(Historical Market Price Approach)
ข้อความเดิม
2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
การประเมินหุ้นสามัญด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงราคาปิ ดและปริมาณการซือ้ ขายหุ้นสามัญของ
TQR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระคานวณราคาปิ ดถัวเฉลี่ ยถ่ วงนา้ หนัก (Volume Weighted
Average Price : “VWAP”) ย้อนหลัง 15 – 180 วันทาการ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพ ย์วัน
สุดท้ายก่อนวันที่ผู้ทาคาเสนอซือ้ ยื่น แบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพ ย์เพื่อครอบง ากิจ การ (แบบ 247-3) โดย
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดสามารถสะท้อนถึง อุปสงค์และอุปทานของหุ้นสามัญของ TQR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนัก
ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง รายละเอียดการคานวณ VWAP ย้อนหลังของ TQR เป็ นดังนี ้
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
ราคาตลาด (บาทต่อหุ้น)
ปริมาณซื้อขาย ราคาปิ ดถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาย้อนหลัง
เฉลี่ยต่อวัน
ถ่วงน้าหนัก
ราคาปิ ด
ราคาปิ ด
(วันทาการ)
ราคาเฉลี่ย
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุ้น)
ต่าสุด
สูงสุด
15
11.70
13.70
12.53
351.41
13.33
30
11.70
13.70
12.30
215.39
13.09
60
11.50
14.50
12.91
181.33
13.10
90
11.50
16.70
13.54
275.91
14.46
180
11.50
17.20
14.46
247.95
14.99
ช่วงราคาหุ้นสามัญ TQR (บาทต่อหุ้น)
13.09 - 14.99
ทีม่ า : www.setsmart.com ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ TQR ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเท่ากับ 13.09 – 14.99 บาทต่อหุ้น
ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่หุน้ ละ 5.10 บาท เท่ากับ 7.99 – 9.89 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 156.75 – 193.85 โดย
เมื่อพิจารณาปริมาณหุน้ ของ TQR ที่มีการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 15 – 180 วันทาการ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ 0.18 – 0.35 ล้านหุน้ ต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.08 – 0.15 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
TQR ซึ่งมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายจากัด แสดงว่าหุน้ สามัญของ TQR มีสภาพคล่องในการซือ้ ขายต่า ดังนัน้ การ
พิจารณาราคาหุน้ สามัญของ TQR ด้วยวิธีนีอ้ าจไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ดังกล่าวได้
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
การประเมินหุน้ สามัญด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงราคาปิ ดและปริมาณการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ
TQR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Volume Weighted
Average Price : “VWAP”) ย้อนหลัง 15 – 180 วันทาการ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็ นวันซือ้ ขายหลักทรัพย์
วันสุดท้ายก่อนวันที่ผู้ทาคาเสนอซือ้ ยื่น แบบแสดงเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (แบบ 247-3)
โดยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดสามารถสะท้อนถึง อุปสงค์และอุปทานของหุ้นสามัญของ TQR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง รายละเอียดการคานวณ VWAP ย้อนหลังของ TQR เป็ นดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ TQR ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
ราคาตลาด (บาทต่อหุ้น)
ราคาปิ ดถัว
ปริมาณซื้อขาย
ระยะเวลาย้อนหลัง
เฉลี่ยถ่วง
เฉลี่ยต่อวัน
ราคาปิ ด
ราคาปิ ด
(วันทาการ)
น้าหนัก
ราคาเฉลี่ย
(พันหุน้ )
ต่าสุด
สูงสุด
(บาทต่อหุ้น)
15
11.70
13.70
12.53
351.41
13.33
30
11.70
13.70
12.30
215.39
13.09
60
11.50
14.50
12.91
181.33
13.10
90
11.50
16.70
13.54
275.91
14.46
180
11.50
17.20
14.46
247.95
14.99
ช่วงราคาหุ้นสามัญ TQR (บาทต่อหุ้น)
13.09 - 14.99
ทีม่ า : www.setsmart.com ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

จากตารางข้างต้น ราคาหุ้นสามัญของ TQR ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเท่ากับ 13.09 – 14.99 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่หุน้ ละ 5.10 บาท เท่ากับ 7.99 – 9.89 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 156.75 – 193.85
โดยเมื่อพิจารณาปริมาณหุ้นของ TQR ที่มีการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 15 – 180 วัน
ทาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.18 – 0.35 ล้านหุ้นต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.08 – 0.15 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายจากัด แสดงว่าหุ้นสามัญของ TQR มี
สภาพคล่องในการซื้อขายต่ า ทั้งนี้ ราคาตลาดมาจากอุ ปสงค์และอุ ปทานในการซื้อขายหุ้น ในช่ว งเวลา
นั้ น ๆ ซึ่ ง ได้ รั บผลกระทบจากปั จจั ย ภายนอกหลายประการ อาทิ ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ ภาวะ
การเมือง อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ซึ่งเป็ นปั จจั ยที่ ไม่ สามารถควบคุ มได้ ดังนั้น ราคาตลาดดั งกล่ าวอาจไม่
สะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ประกอบกับนโยบายในการบริ ห าร
จัดการของผู้บริหารของกิจการ ทั้งในด้านการขยายการลงทุนและการสร้างรายได้ในอนาคต ดังนั้น การ
พิจารณาราคาหุ้นสามัญของ TQR ด้วยวิธีน้อี าจไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวได้
4. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ข้อความเดิม
2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของกิจการ โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่กิจการคาดว่าจะได้รบั จากการจัดทา
ประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถั วเฉลี่ ยถ่ วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
ของกิจการ โดยมีระยะเวลาประมาณการเท่ากับ 5 ปี ตัง้ แต่ มกราคม 2565 – ธันวาคม 2569 โดยตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า
ธุรกิจของ TQR จะยังคงดาเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสิน้ สุดปี ที่ประมาณการ (Going Concern Basis) โดยไม่
มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญเกิดขึน้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อหามูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
หุน้ สามัญของกิจการ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 รวมทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้นาผลกระทบต่อกิจการที่เกิดจาก
การเข้าทาคาเสนอซือ้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ าพิจารณาในการจัดทาประมาณการ
ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินภายใต้
สมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่มีสาระสาคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิ ดเผยสู่
สาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่ได้รบั จากกิจการ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ TQR
ทัง้ นี ้ สมมติฐานทางการเงิน มีรายละเอียด ดังนี ้
แก้ไขข้อความเป็ น
2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน สดใน
อนาคตของกิจการ โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm) ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการ
จัดทาประมาณการทางการเงินด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) ของกิ จ การ โดยมี ระยะเวลาประมาณการเท่ ากั บ 5 ปี ตั้ง แต่ มกราคม 2565 – ธั น วาคม 2569 ซึ่ งเป็ น
ระยะเวลาที่ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระเห็ นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากสะท้อนแผนการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ความสามารถในการทากาไร แนวโน้มการเติบโต และได้ครอบคลุมวัฎจักรเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic
and Business cycle) โดยรวมแล้ ว โดยตั้งอยู่บนสมมติ ฐานว่า ธุ รกิ จของ TQR จะยังคงดาเนิน งานต่ อไปอย่ า ง
ต่อเนื่องหลังจากสิน้ สุดปี ที่ป ระมาณการ (Going Concern Basis) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญเกิ ด ขึ น้
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจ จุบัน เพื่อหามูลค่าปั จจุบันสุทธิของหุ้นสามัญของกิจ การ ณ วันที่ 29
เมษายน 2565 รวมทัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้นาผลกระทบต่อกิจการที่เกิดจากการเข้าทาคาเสนอซือ้ ของผู้ทา
คาเสนอซือ้ ในครัง้ นีม้ าพิจารณาในการจัดทาประมาณการ
ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทาประมาณการทางการเงินภายใต้
สมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่มีสาระสาคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิ ดเผย
สู่สาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่ได้รบั จากกิจการ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ TQR
ทัง้ นี ้ สมมติฐานทางการเงิน มีรายละเอียด ดังนี ้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
5. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 1.1) รายได้ค่าบริการ
ข้อความเดิม
1.1) รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้จาก Traditional Business และ Alternative Business โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการค่าเบีย้ ประกันภัยต่อและอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ ของบริษัทฯ และคานวณรายได้ค่าบริการ
จากผลคูณของสองปั จจัยดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) มีสดั ส่วนรายได้ที่สูงเมื่อ
เทียบกับประกันภัยต่อกลุ่มอื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจาแนกการประมาณการรายได้ค่าบริการของแต่ละธุ รกิจ
ออกเป็ นรายได้จากประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) และกลุ่มประกันภัยอื่นๆ (Non-motor) เช่น ประกันภัย
อัคคีภัยและทรัพย์สิน และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบัติเหตุ ส่วนบุ คคลและอุบัติเหตุ ก าร
เดินทาง เป็ นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานรายได้ค่าบริการ
สมมติฐาน
คาอธิบาย
สมมติฐานรายได้จาก Traditional Business
ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยรถยนต์ถือเป็ นหนึ่งในกลุ่มประกันภัยหลักที่มี
ประกันภัยรถยนต์
ความสาคัญในอุ ตสาหกรรมประกั นภัย โดยรายได้ของ
บริ ษั ท ฯ จะได้รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอก และ
สภาวะและการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่ เช่น
สภาวะและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กาลังซือ้ ของ
ผู้บริโภค ยอดขายรถยนต์ในประเทศ รวมถึงสถานการณ์
COVID - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค่ า เบี ้ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม ประกั น ภัย
รถยนต์ ล ดลงเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 12.28 ในปี 2562 – 2563
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ COVID – 19 ที่เริ่มผ่อนคลาย
ทาให้รายได้จากกลุ่มประกันภัยรถยนต์กลับมามีอตั ราการ
การเติบโตเพิ่มขึน้ ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 10.79 ตาม
การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิ ติ เ บี ้ยประกั น ภั ย
ของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.

สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิ จารณาข้อมูลในอดี ต การสัม ภาษณ์ผู้บริหาร
รวมถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งพิจารณาจาก
อัตราการเติ บ โตของเบี ้ยประกั น ภัยต่ อ กลุ่ม ประกั น ภัย
รถยนต์ของประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 5
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยอืน่ ๆ

คาอธิบาย
ปี ตั้ ง แต่ ปี 2560 – 2564 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 5.01 (ที่ ม า :
สานักงาน คปภ.) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
อั ต ราการเติ บ โตค่ า เบี ้ย ประกั น ภัย ต่ อ กลุ่ ม ประกั น ภัย
รถยนต์สาหรับ Traditional Business เท่ากับร้อยละ 5.00
ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยใกล้เคียงกับอัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมข้างต้น และสามารถสะท้อน
รายได้กลุ่มดัง กล่ าวในอนาคตที่ จะได้รับ ผลกระทบจาก
ปั จจั ย ภ ายน อก แ ละ สภ าวะแ ละการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก
สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริ ห าร รวมถึ ง ข้อ มูลในอดี ต จาก
2562 – 2564 บริ ษั ท ฯ มี อัตราค่ า นายหน้า ประกันภัยต่อ
เฉลี่ยสาหรับประกันภัยรถยนต์ของTraditional Business
ต่าลง เพื่อเป็ นการกระตุน้ การสร้างรายได้และรักษาฐาน
ลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์ COVID - 19 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์
COVID – 19 ที่เริ่มผ่อนคลาย และการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถ
ปรับอัตราค่านายหน้าเพิ่มขึน้ ได้เล็กน้อย จึงประมาณการ
ให้อัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อในปี 2565 ปรับเพิ่มขึน้
ร้อ ยละ 0.10 จากอัตราเฉลี่ ยในปี 2564 และคงที่ ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
ประกอบด้ว ยประกั น ภัยต่ อ สาหรับ ประกั น อัค คี ภั ย และ
ทรัพย์สิน และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น จากข้อมูลใน
อดีต บริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้กลุ่มดังกล่ าวสูง
กว่าการอัตราเติบโตของอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีอัตรา
การเติ บ โตเฉลี่ ยของค่ า เบี ้ยประกั น ภัยต่ อ กลุ่ม ดัง กล่ า ว
ส าหรั บ ปี 2562 – 2564 เท่ า กั บ ร้อ ยละ 16.99 ในขณะที่
ค่ า เฉลี่ ย อั ต ราการเติ บ โตของเบี ้ ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม
ประกันภัยอื่นๆ ของประเทศ ย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน
เท่ากับร้อยละ 4.44 (ที่มา : สานักงาน คปภ.)

อ้างอิง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิ ติ เ บี ้ยประกั น ภั ย
ของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

คาอธิบาย
สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิจารณาข้อมูลในอดีต และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตค่า
เบีย้ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยอื่นๆ สาหรับ Traditional
Business เท่ า กั บ ร้อ ยละ 15.00 ต่ อ ปี ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ โดยใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตในปี 2562 –
2564 ข้างต้น และสามารถสะท้อนความสามารถในการหา
รายได้ข องบริ ษั ท ฯ ที่ สูง กว่ า อัตราการเติ บ โตเฉลี่ ย ของ
อุตสาหกรรมได้

สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริ ห าร รวมถึ ง ข้อ มูลในอดี ต จากปี
2562 – 2564 บริ ษั ท ฯ มี อัตราค่ า นายหน้า ประกั น ภัยต่ อ
เฉลี่ ยสาหรับ ประกั น ภัยอื่ น ๆ ของ Traditional Business
ต่าลง โดยมีหลักการเช่นเดี ยวกับกลุ่มประกันภัยรถยนต์
ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให้อัตรา
ค่ า นายหน้า ประกั น ภัยต่ อ ปรับ เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 0.10 จาก
อัตราเฉลี่ยในปี 2564 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ
สมมติฐานรายได้จาก Alternative Business
ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกอบด้วย ประกันภัยต่อสาหรับ ประกันภัยการก่อการ
ประกันภัยรถยนต์
ร้ายสาหรับรถยนต์และประกันภัยสาหรับรถยนต์ที่มีมลู ค่า
สูง เป็ นต้น โดยประกันภัยเหล่านีเ้ ป็ นการดาเนินธุรกิจเชิง
รุ กด้วยการร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ใหม่ ๆ ร่ ว มกั บ คู่ ค้า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ สร้างความแตกต่า ง ข้อ
ได้เปรียบ และการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แข่งและอุตสาหกรรม
โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของค่าเบีย้ ประกันภัยต่อสาหรับ
ปี 2562 – 2564 เท่ า กั บ ร้อ ยละ 26.34 ในขณะที่ ค่ า เบี ้ย
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ ของประเทศ ย้อนหลัง
ในช่วงเวลาเดียวกันมีการหดตัวลงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.47
(ที่มา : สานักงาน คปภ.)

อ้างอิง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิ ติ เ บี ้ยประกั น ภั ย
ของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.

สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิจารณาข้อมูลในอดีต และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติ บ โต
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยอืน่ ๆ

คาอธิบาย
ของค่ า เบี ้ยประกั นภัยต่ อกลุ่ม ประกั นภัยรถยนต์ สาหรับ
Alternative Business เท่ า กั บ ร้อ ยละ 15.00 ต่ อ ปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ โดยต่ากว่า อัตราการเติบโตในปี
2562 – 2564 ข้ า งต้ น ตาม ห ลั ก ความระ มั ด ร ะ วั ง
(Conservative Basis) โดยอัตราดังกล่าวสามารถสะท้อน
ความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ ที่สูงกว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้
สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลในอดีต ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่านายหน้าประกันภัย
ต่อเท่ากับอัตราเฉลี่ยในปี 2564 และคงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
ประกอบด้วย ประกันภัยต่อสาหรับประกันภัยไซเบอร์ และ
ประกันภัยการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง เป็ นต้น โดย
ประกันภัยเหล่านีเ้ ป็ นการดาเนินธุรกิจเชิงรุ กเช่นเดี ยวกั น
โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของค่าเบีย้ ประกันภัยต่อสาหรับ
ปี 2562 – 2564 เท่ากับร้อยละ 81.46 ในขณะที่อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของเบีย้ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยอื่นๆ ของ
ประเทศ ย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ 4.44
(ที่มา : สานักงาน คปภ.)

อ้างอิง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิ ติ เ บี ้ยประกั น ภั ย
ของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.

สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิจารณาข้อมูลในอดีต และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตค่า
เบีย้ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยอื่นๆ สาหรับ Alternative
Business เท่ า กั บ ร้อ ยละ 15.00 ต่ อ ปี ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ โดยต่ า กว่ า อัตราการเติ บ โตในปี 2562 –
2564 ข้า งต้น ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative
Basis) โดยอัตราดังกล่าวสามารถสะท้อนความสามารถใน
การหารายได้ของบริษัทฯ ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ ย
ของอุตสาหกรรมได้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

คาอธิบาย
สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลในอดีต ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่านายหน้าประกันภัย
ต่อเท่ากับอัตราเฉลี่ยในปี 2564 และคงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

อ้างอิง

แก้ไขข้อความเป็ น
1.1) รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้จาก Traditional Business และ Alternative Business โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประมาณการค่ าเบี ้ยประกั นภัยต่ อและอัตราค่ านายหน้า ประกันภัยต่อ ของบริษัท ฯ และคานวณรายได้
ค่าบริการจากผลคูณของสองปั จจัยดังกล่าว ทั้งนี ้ เนื่องจากประกันภัยต่อกลุ่ม ประกันภัยรถยนต์ (Motor) มีสัดส่วน
รายได้ที่ สูง เมื่ อ เที ยบกั บ ประกั น ภัยต่ อ กลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ สระจึ ง จ าแนกการประมาณการรายได้
ค่าบริการของแต่ละธุรกิจออกเป็ นรายได้จากประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) และกลุ่มประกันภัยอื่นๆ
(Non-motor) เช่น ประกันภัยอัคคีภยั และทรัพย์สิน และประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลและอุบตั ิเหตุการเดินทาง เป็ นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สรุ ปสมมติฐานรายได้ค่าบริการ
สมมติฐาน
คาอธิบาย
สมมติฐานรายได้จาก Traditional Business
ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยรถยนต์ถือเป็ นหนึ่งในกลุ่มประกันภัยหลักที่มี
ประกันภัยรถยนต์
ความสาคัญในอุตสาหกรรมประกันภัย โดยรายได้ของ
บริ ษั ท ฯ จะได้รับ ผลกระทบจากปั จ จัยภายนอก และ
สภาวะและการเติ บโตของอุ ตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่
เช่น สภาวะและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ กาลังซือ้
ของผู้ บ ริ โ ภค ยอดขายรถยนต์ ใ นประเทศ รวมถึ ง
สถานการณ์ COVID - 19 ที่ ส่ งผลกระทบต่ อสภาวะ
เศรษฐกิ จโดยรวม ส่ งผลให้ เศรษฐกิ จและรายได้
ของประชาชนมีการชะลอตัวถึงลดลง ผู้บริโภคจึง
ชะลอการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ และลดค่าใช้จ่ายเช่น
ค่ าเบี้ย ประกั น ภัย บริ ษั ท ประกั น ภัย จึ งมี แนวโน้ม
ได้รับค่าเบีย้ ประกันภัยรถยนต์ลดลง ทาให้บริษัทฯ มี
ค่าเบีย้ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ลดลงตาม
โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 12.28 ต่อปี ในปี 2562 – 2563
อย่ า งไรก็ ดี จากสถานการณ์ COVID – 19 ที่ เ ริ่ ม ผ่ อ น

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห าร ประกอบกั บ
การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ใน
อดีต ประมาณการของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิติเบีย้ ประกั น ภัย
ของธุ รกิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
คลาย ทาให้รายได้จากกลุ่มประกันภัยรถยนต์กลับมามี
อัตราการการเติ บโตเพิ่ ม ขึ น้ ในปี 2564 เท่ า กั บ ร้อยละ
10.79 ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิจารณาข้อมูลในอดีต การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
รวมถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งพิจารณาจาก
อัตราการเติบโตของเบีย้ ประกั นภัยต่อกลุ่มประกั น ภัย
รถยนต์ของประเทศ ที่มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 5
ปี ตัง้ แต่ปี 2560 – 2564 เท่ากับร้อยละ 5.01 ต่อปี (ที่มา
: สานักงาน คปภ.) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การอัตราการเติบโตค่าเบีย้ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัย
รถยนต์ส าหรั บ Traditional Business เท่ า กั บ ร้อ ยละ
5.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยใกล้เคียง
กั บ อั ต ราการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมข้ า งต้ น และ
สามารถสะท้อนรายได้กลุ่มดังกล่าวในอนาคตที่จะได้รับ
ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอก และสภาวะและการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเป็ นหลัก

ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยอืน่ ๆ

สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัมภาษณ์ผู้บ ริหาร รวมถึงข้อมูลในอดี ต จาก
2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
เ ฉลี่ ยส าห รั บ ป ระ กั น ภั ยร ถยน ต์ ข อ ง Traditional
Business ต่าลง เพื่อเป็ นการกระตุน้ การสร้างรายได้และ
รักษาฐานลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์ COVID - 19 ที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อสภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม อย่ า งไรก็ดี
จากสถานการณ์ COVID – 19 ที่เริ่มผ่อนคลาย และการ
ฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาด
ว่าบริษัทฯ จะสามารถปรับอัตราค่านายหน้าเพิ่มขึน้ ได้
เล็กน้อย จึงประมาณการให้อตั ราค่านายหน้าประกันภัย
ต่อในปี 2565 ปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.10 จากอัตราเฉลี่ย
ในปี 2564 อ้ างอิ งจากการสั มภาษณ์ ผู้ บริ ห ารและ
ประมาณการให้ มี อั ต ราเท่ า กั บ ปี 2565 ตลอด
ระยะเวลาประมาณการที่เหลือ
ประกอบด้วยประกั นภัยต่ อ สาหรับ ประกั นอัคคีภัยและ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ทรัพย์สิน และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น จากข้อมูลใน ผู้ บ ริ ห าร ประกอบกั บ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
อดีต บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้กลุ่มดังกล่าว
สูงกว่าการอัตราเติบโตของอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มี
อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ของค่ า เบี ้ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ม
ดังกล่าวสาหรับปี 2562 – 2564 เท่ากับร้อยละ 16.99 ต่อ
ปี ในขณะที่ สู งกว่ า ค่ า เฉลี่ ย อัตราการเติ บโตของเบีย้
ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัย อื่นๆ ของประเทศ ย้อนหลัง
ในช่ ว งเวลาเดี ยวกั น เท่ า กั บ ร้อ ยละ 4.44 ต่ อ ปี (ที่ มา :
สานักงาน คปภ.) โดยหลักจากการที่บริษัทฯ ต้องการ
สร้างความหลากหลายในประเภทประกันภัยสาหรับ
ประกันภัยต่อ จึงเร่งสร้างการเติบโตในประกั น ภั ย
ต่อกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์มาก
ขึ้น เช่ น สั ญญาประกั น ภัย ต่อ กลุ่ มประกั นภั ยทาง
ทะเลและขนส่ง และกลุ่มอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ใน
อดีต ประมาณการของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิติเบีย้ ประกั น ภัย
ของธุ รกิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.

สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต และการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตรา
การเติ บ โตค่ า เบี ้ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม ประกั น ภัยอื่ น ๆ
สาหรับ Traditional Business เท่ากับร้อยละ 15.00 ต่อปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยใกล้เคียงกับอัตราการ
เติ บ โตในปี 2562 – 2564 ข้า งต้น และสามารถสะท้อน
ความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ ที่สงู กว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้
สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลในอดีต จากปี
2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
เฉลี่ยสาหรับประกันภัยอื่นๆ ของ Traditional Business
ต่าลง โดยมีหลักการเช่นเดียวกับกลุ่มประกันภัยรถยนต์
ข้า งต้น ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิสระจึ ง ประมาณการให้
อัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ ปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.10
จากอัตราเฉลี่ ยในปี 2564 อ้ างอิ งจากการสั มภาษณ์
ผู้บริหาร และประมาณการให้มีอัตราเท่ากับปี 2565
ตลอดระยะเวลาประมาณการที่เหลือ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐานรายได้จาก Alternative Business
ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกอบด้วย ประกันภัยต่อสาหรับประกันภัยการก่อการ
ประกันภัยรถยนต์
ร้า ยส าหรั บ รถยนต์ แ ละประกั น ภั ยส าหรั บ รถยนต์ที่ มี
มูลค่าสูง เป็ นต้น โดยประกันภัยเหล่านีเ้ ป็ นการดาเนิ น
ธุรกิจเชิงรุ กด้วยการร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกั น ภัยใหม่ ๆ ร่ ว มกั บ คู่ ค้า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ สร้างความ
แตกต่าง ข้อได้เปรียบ และการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แ ข่ ง
และอุตสาหกรรม โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของค่าเบีย้
ประกั น ภั ย ต่ อ ส าหรั บ ปี 2562 – 2564 เท่ า กั บ ร้อ ยละ
26.34 ต่ อ ปี ในขณะที่ ค่ า เบี ้ ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม
ประกั น ภัย รถยนต์ ของประเทศ ย้อ นหลัง ในช่ ว งเวลา
เดี ยวกั น มี การหดตัว ลงเฉลี่ ย เท่า กั บร้อยละ 2.47 ต่ อ ปี
(ที่มา : สานักงาน คปภ.)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห าร ประกอบกั บ
การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ใน
อดีต ประมาณการของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิติเบีย้ ประกั น ภัย
ของธุ รกิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.

สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต และการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอั ตรา
การเติบโตของค่าเบีย้ ประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์
สาหรับAlternative Business เท่ากับร้อยละ 15.00 ต่อปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยต่ากว่าอัตราการเติบโต
ในปี 2562 – 2564 ข้า งต้น ตามหลักความระมัด ระวั ง
(Conservative Basis) โดยอัตราดังกล่าวสามารถสะท้อน
ความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ ที่สงู กว่าอัตรา
การเติ บ โตเฉลี่ ยของอุ ตสาหกรรมได้ ทั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระไม่ได้อ้างอิงการเติบโตในอนาคต
จากค่ าเฉลี่ ย ในปี 2562 - 2564 เนื่ อ งจากเป็ นช่วงที่
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเร่งสร้างการเติบโต
และมีสัดส่วนค่าเบีย้ ประกันภัยต่อน้อยเมื่อเทีย บกับ
ค่ า เบี้ ย รวมของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี อั ต ราการเติ บ โตที่
ค่อนข้างสูงกว่าแนวโน้มในอนาคต
สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง ข้ อ มู ล ในอดี ต ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราค่านายหน้า
ประกันภัยต่อเท่ากับอัตราเฉลี่ยในปี 2564 และคงที่ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
ประกันภัยต่อกลุ่ม
ประกันภัยอืน่ ๆ

ประกอบด้ว ย ประกั น ภัยต่ อ สาหรับ ประกั น ภัยไซเบอร์
และประกันภัยการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง เป็ น
ต้น โดยประกั น ภัยเหล่ า นี ้เ ป็ น การดาเนิ น ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก
เช่ น เดี ย วกั น โดยมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ของค่ า เบี ้ย
ประกั น ภั ย ต่ อ ส าหรั บ ปี 2562 – 2564 เท่ า กั บ ร้อ ยละ
81.46 132.40 ต่อปี ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
เบี ้ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม ประกั น ภั ย อื่ น ๆ ของประเทศ
ย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน เท่า กับ ร้อยละ 4.44 ต่ อปี
(ที่มา : สานักงาน คปภ.)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห าร ประกอบกั บ
การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ใน
อดีต ประมาณการของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสถิติเบีย้ ประกั น ภัย
ของธุ รกิ จ ประกั น วิ น าศ
ภัยโดยสานักงาน คปภ.

สมมติฐานค่าเบีย้ ประกันภัยต่อ
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต และการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอั ตรา
การเติ บ โตค่ า เบี ้ย ประกั น ภั ย ต่ อ กลุ่ ม ประกั น ภั ย อื่ น ๆ
สาหรับ Alternative Business เท่ากับร้อยละ 15.00 ต่อปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยต่ากว่าอัตราการเติบโต
ในปี 2562 – 2564 ข้า งต้น ตามหลักความระมัด ระวั ง
(Conservative Basis) โดยอัตราดังกล่าวสามารถสะท้อน
ความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ ที่สงู กว่าอัตรา
การเติ บ โตเฉลี่ ยของอุ ตสาหกรรมได้ ทั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระไม่ได้อ้างอิงการเติบโตในอนาคต
จากค่ าเฉลี่ ย ในปี 2562 - 2564 เนื่ อ งจากเป็ นช่วงที่
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเร่ง สร้างการเติบโต
และมีสัดส่วนค่าเบีย้ ประกันภัยต่อน้อยเมื่อเทีย บกับ
ค่ า เบี้ ย รวมของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี อั ต ราการเติ บ โตที่
ค่อนข้างสูงกว่าแนวโน้มในอนาคต
สมมติฐานอัตราค่านายหน้าประกันภัยต่อ
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร รวมถึงข้อมูลในอดีต ที่ปรึกษา
ทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการอั ต รา ค่ า นายหน้ า
ประกันภัยต่อเท่ากับอัตราเฉลี่ยในปี 2564 และคงที่ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
6. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 3.) ค่าใช้จ่ายในการขาย
ข้อความเดิม
3.) ค่าใช้จ่ายในการขาย
สมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้

สมมติฐาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย

สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขาย
คาอธิบาย
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายให้กับผู้
แนะนางานซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก สาหรับ Alternative
Business
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการอัต ราการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อ
ปี อ้ า งอิ ง จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและแผนการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่า
เหมาะสมเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลในอดีตและ
สภาวะอุตสาหกรรม

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
และประมาณการของ
บริ ษั ท ฯ และที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระ

แก้ไขข้อความเป็ น
3.) ค่าใช้จ่ายในการขาย
สมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้

สมมติฐาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย

สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขาย
คาอธิบาย
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายให้กับผู้
แนะนางานซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก สาหรับ Alternative
Business โดยมีอัตราการเติบเฉลี่ยย้อนหลั ง 3 ปี
เท่ากับร้อยละ 20.47 ต่อปี
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการอัต ราการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อ

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
และประมาณการของ
บริ ษั ท ฯ และที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระ

21

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
ปี อ้ า งอิ ง จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและแผนการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่า
เหมาะสม เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลในอดีต
และสภาวะอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจาก ค่ า ใช้ จ่ า ย
ดั งกล่ าว เป็ นการกระตุ้ นยอดสาหรั บประกันภัย
เพี ย งบางรายการที่ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ใหม่ ในช่ ว งที่
ผ่านมา ทั้งนี้ จากการที่ประกันภัยดังกล่าวเป็ นที่
รู้จักมากขึน้ บริษัทฯ จึงไม่จาเป็ นต้องกระตุ้นยอด
ในอัตราที่สูงดั่งในอดีต สอดคล้องกับข้อมูลตาม
งบการเงิ น ส าหรั บ งวดสามเดือ น สิ้น สุ ด วั น ที่ 31
มี น าคม 2565 ที่ บริ ษั ท ฯ มี ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
จานวน 0.42 ล้ านบาท ลดลงจาก 1.74 ล้ านบาท
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยคิดเป็ นการ
ลดลง 1.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.86
7. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ข้อความเดิม
4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

สมมติฐาน
เงินเดือนค่าแรงและ
ผลประโยชน์พนักงาน

สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คาอธิบาย
ประกอบด้ว ยค่ า แรงและผลประโยชน์พ นั กงาน อาทิ
เงิ น เดื อ น โบนัส เงิ น สมทบประกั น สัง คมและกองทุ น
สารองเลี ้ยงชี พของพนักงานในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริ ห ารองค์ ก ร (Back Office) เช่ น แผนกบั ญ ชี แ ละ
การเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิง
ข้อ มูลจากการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร ประกอบกั บ การ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
นโยบายของบริษัท ฯ และ
ประมาณการของที่ป รึกษา
ทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าจานวนพนักงาน ณ สิน้
ปี 2564 สาหรับส่วนงานดังกล่าว มีความเพียงพอต่อการ
ดาเนิ น งานในปั จ จุ บัน โดยบริ ษั ท ฯ สามารถน าส่ ง งบ
การเงินและข้อมูลอื่นๆแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตรงตาม
กาหนดการ และไม่มีปัญหาใดๆ ในการจัดการทรัพยากร
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

คาอธิบาย
บุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประมาณการการรับ
พนั ก งานในส่ ว นงานดั ง กล่ า วเพิ่ ม เพี ย ง 1 ต าแหน่ ง
สาหรับปี 2565 2567 และ 2569 โดยพิจารณาจากข้อมูล
จ านวนพนั ก งานในอดี ต ประกอบกั บ การสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริหาร

อ้างอิง

นอกจากนีท้ ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตรา
การเติบโตของเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนเท่ากับร้อยละ 5.00
ต่อปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายของบริษัทฯ และมีอตั ราการ
จ่ า ยโบนัสและผลประโยชน์พนักงานอื่ นๆ เฉลี่ ยต่ อคน
เท่ากับ 5 เดือน โดยพิจารณาจากข้อมูลปี 2564 และการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ค่าการตลาด

ประกอบด้วยค่ารับรองลูกค้า ค่าโฆษณา และค่าเดินทาง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เป็ นหลัก
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการสั ด ส่ ว นค่ า และประมาณการของที่
การตลาดเท่ากับร้อยละ 2.36 ต่อรายได้ค่าบริการตลอด ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ระยะเวลาประมาณการโดยอ้างอิงจากสัดส่วนดังกล่าว
ในปี 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ ประกอบด้ ว ยการคั้ ง ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ของรายได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกิดขึน้
ค่าบริการค้างรับที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
และการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
พิจารณาข้อมูลในอดีต
และประมาณการของที่
ค่าเผื่อผลขาดทุนของรายได้ค่าบริการค้างรับที่คาดว่าจะ ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
บริษัทฯ มีการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวจานวน 20.17
ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี มีบริษัทประกันภัยที่เป็ น
คู่คา้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย โดยเป็ นรายการพิเศษซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คาดว่ า จะไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วอี ก ในอนาคต จึ ง
ประมาณการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกต่อไป ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

คาอธิบาย
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
บริษัทฯ เริ่มตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตในปี 2564
ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ได้แ ก่ เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เงิ น ฝาก
กระแสรายวัน สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ วัดมูลค่า ด้ว ยวิ ธี
ราคาทุนตัดจาหน่าย (เงินฝากประจา) และรายได้คา้ งรับ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (“TFRS
9”) โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 1.57 ล้านบาท

อ้างอิง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการให้มีการตั้ง ค่ า
เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต โดยมี อัตราต่ อ รายได้ร วม
เท่ากับร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยอ้างอิงจากการประมาณ
การของบริษัทฯ ประกอบกับการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ

ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทใน
แต่ละปี
ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการให้จ านวน
กรรมการของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 2 คนในปี 2565
ตามสัญญาซือ้ ขายหุ้นสามัญของ TQR (รายละเอียด
ตามข้ อ 1.5.1) และมี อั ต ราการเติ บ โตของค่ า เบี ้ ย
ประชุ ม ต่ อ คนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี ตลอ ด
ระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

ค่าอุปกรณ์สานักงาน และ
สาธารณูปโภค

ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์สานักงาน ค่าอินเทอร์เน็ต และ
ค่าไฟฟ้า เป็ นต้น
ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการค่ า อุ ป กรณ์
สานักงาน และสาธารณูปโภค โดยมีอัตราการเติ บ โต
ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการตาม
อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย
ประกอบด้ ว ยค่ า ซ่ อ มบ ารุ งส านั ก งาน อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ
ที่ ป รึกษาทางการเงิ นอิ สระประมาณการค่ าซ่อมแซม
และบารุงรักษา โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อ
ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงิ น เฟ้ อ
เป้าหมาย

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
และประมาณการของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และสั ญ ญาซื ้ อ ขายหุ้ น
ส า มั ญ ข อ ง TQR
( รายละ เอี ย ดตามข้ อ
1.5.1)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน
ค่าเบีย้ ประกันภัย

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

คาอธิบาย
ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับยานพาหนะ และ
ประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการค่ า เบี ้ ย
ประกั น ภัย โดยมี อัตราการเติ บ โตร้อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการตามอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
เป้าหมาย
ประกอบด้ ว ยค่ า ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เช่ น
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาโดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

ประกอบด้ว ยค่ า เสื่ อ มราคาของส่ ว นปรับ ปรุ ง อาคาร
และอุ ป กรณ์ ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ นทรัพ ย์สิท ธิการใช้
และค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส าหรั บ ค่ า เสื่ อ มราคาของส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารและ
อุ ป กรณ์ และค่ า เสื่ อ มราคาของสิ นทรัพ ย์สิท ธิการใช้
กาหนดให้สิน ทรัพ ย์แ ต่ ละประเภทมี การคิ ดค่ า เสื่อม
ราคาในอัตราคงที่ตามวิธี เส้นตรง โดยค่ า เสื่ อ มราคา
ของแต่ ล ะสิ น ทรั พ ย์ จ ะค านว ณแตกต่ า งกั น ตาม
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยอ้างอิงจากนโยบายการ
บัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิทธิการเช่าสานักงาน

อ้างอิง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห า ร ห ม า ย เ ห ตุ
ประกอบงบการเงิ น ของ
บริ ษั ท ฯ และประมาณ
การของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อม
ราคา (ปี )
3 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี
5 ปี
3 ปี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
สมมติฐาน

คาอธิบาย
สาหรับค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนคานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสิ น ทรัพ ย์ โดยอ้า งอิ ง จากนโยบายการบัญชีของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อ้างอิง

ระยะเวลาคิดค่าตัด
จาหน่าย (ปี )
3 - 10 ปี

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค่ าภ าษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก สร้ า ง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยมี อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.

แก้ไขข้อความเป็ น
4.) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

สมมติฐาน
เงินเดือนค่าแรงและ
ผลประโยชน์พนักงาน

สรุ ปสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร
คาอธิบาย
ประกอบด้ว ยค่ า แรงและผลประโยชน์พ นั กงาน อาทิ
เงิ น เดื อ น โบนัส เงิ น สมทบประกั น สัง คมและกองทุ น
สารองเลี ้ยงชี พของพนักงานในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริ ห ารองค์ ก ร (Back Office) เช่ น แผนกบั ญ ชี แ ละ
การเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิง
ข้อ มูลจากการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร ประกอบกั บ การ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
นโยบายของบริษัท ฯ และ
ประมาณการของที่ป รึกษา
ทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าจานวนพนักงาน ณ สิน้
ปี 2564 สาหรับส่วนงานดังกล่าว มีความเพียงพอต่อการ
ดาเนิ น งานในปั จ จุ บัน โดยบริ ษั ท ฯ สามารถน าส่ ง งบ
การเงินและข้อมูลอื่นๆแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตรงตาม
กาหนดการ และไม่มีปัญหาใดๆ ในการจัดการทรัพยากร
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
บุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประมาณการการรับ
พนั ก งานในส่ ว นงานดั ง กล่ า วเพิ่ ม เพี ย ง 1 ต าแหน่ ง
สาหรับปี 2565 2567 และ 2569 โดยพิจารณาจากข้อมูล
จ านวนพนั ก งานในอดี ต ประกอบกั บ การสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริหาร
นอกจากนีท้ ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตรา
การเติบโตของเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนเท่ากับร้อยละ 5.00
ต่อปี ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายของบริษัทฯ และมีอตั ราการ
จ่ า ยโบนัสและผลประโยชน์พนักงานอื่ นๆ เฉลี่ ยต่ อคน
เท่ากับ 5 เดือน โดยพิจารณาจากข้อมูลปี 2564 และการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ค่าการตลาด

ประกอบด้วยค่ารับรองลูกค้า ค่าโฆษณา และค่าเดินทาง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เป็ นหลัก
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการสั ด ส่ ว นค่ า และประมาณการของที่
การตลาดเท่ากับร้อยละ 2.36 ต่อรายได้ค่าบริการตลอด ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ระยะเวลาประมาณการโดยอ้างอิงจากสัดส่วนดังกล่าว
ในปี 2564 ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ น ว่ า
เหมาะสมเนื่องจากภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ เป็ นที่รู้จักมากขึ้น และ
มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง จึงมีสมมติฐานว่า
ข้อมูลในปี 2564 สามารถสะท้อนสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ ประกอบด้ ว ยการคั้ ง ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ของรายได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกิดขึน้
ค่าบริการค้างรับที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
และการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
พิจารณาข้อมูลในอดีต
และประมาณการของที่
ค่าเผื่อผลขาดทุนของรายได้ค่าบริการค้างรับที่คาดว่าจะ ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
บริษัทฯ มีการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวจานวน 20.17
ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี มีบริษัทประกันภัยที่เป็ น
คู่คา้ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย โดยเป็ นรายการพิเศษซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คาดว่ า จะไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วอี ก ในอนาคต จึ ง
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ประมาณการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกต่อไป ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
บริษัทฯ เริ่มตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตในปี 2564
ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ได้แ ก่ เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เงิ น ฝาก
กระแสรายวัน สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ วัดมูลค่า ด้ว ยวิ ธี
ราคาทุนตัดจาหน่าย (เงินฝากประจา) และรายได้คา้ งรับ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (“TFRS
9”) โดยมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ 1.57 ล้า นบาท และคิ ด เป็ น
สัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 0.61

ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ

ค่าอุปกรณ์สานักงาน และ
สาธารณูปโภค

ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระประมาณการให้มีการตั้ง ค่ า
เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต โดยมี อัตราต่ อ รายได้ร วม
เท่ากับร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยอ้างอิงจากการประมาณ
การของบริษัทฯ ประกอบกับการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจาก
ปี 2564 เป็ นปี แรกที่บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ซึ่ งค านวณจากยอดคงเหลื อ ของสิ นทรั พย์ข้ างต้น
ทั้งหมด ในขณะที่ปีถัดๆ ไปบริษัทฯ จะรับรู้เพี ย ง
เฉพาะจ านวนที่ ค านวณจากส่ ว นเพิ่ ม ของยอด
คงเหลื อ เท่ า นั้ น สั ด ส่ ว นต่ อ รายได้ จึ ง มี แ นวโน้ ม
ลดลงจากในปี 2564
ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทใน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แต่ละปี
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการให้จ านวน และประมาณการของที่
กรรมการของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ จ านวน 2 คนในปี 2565 ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามสัญญาซือ้ ขายหุ้นสามัญของ TQR (รายละเอียด และสั ญ ญาซื ้ อ ขายหุ้ น
ตามข้ อ 1.5.1) และมี อั ต ราการเติ บ โตของค่ า เบี ้ ย ส า มั ญ ข อ ง TQR
ประชุ ม ต่ อ คนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี ตลอ ด ( รายละ เอี ย ดตามข้ อ
ระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย
1.5.1)
ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์สานักงาน ค่าอินเทอร์เน็ต และ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ค่าไฟฟ้า เป็ นต้น
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
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ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

ค่าเบีย้ ประกันภัย

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

ที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ สระประมาณการค่ า อุ ป กรณ์
สานักงาน และสาธารณูปโภค โดยมีอัตราการเติ บ โต
ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการตาม
อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย
ประกอบด้ ว ยค่ า ซ่ อ มบ ารุ งส านั ก งาน อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ
ที่ ป รึกษาทางการเงิ นอิ สระประมาณการค่ าซ่อมแซม
และบารุงรักษา โดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อ
ปี ตลอดระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงิ น เฟ้ อ
เป้าหมาย
ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับยานพาหนะ และ
ประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระประมาณการค่ า เบี ้ ย
ประกั น ภัย โดยมี อัตราการเติ บ โตร้อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี
ตลอดระยะเวลาประมาณการตามอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
เป้าหมาย
ประกอบด้ ว ยค่ า ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ ต่ า งๆ เช่ น
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษาโดยมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 2.00 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

ประกอบด้ว ยค่ า เสื่ อ มราคาของส่ ว นปรับ ปรุ ง อาคาร
และอุ ป กรณ์ ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ นทรัพ ย์สิท ธิการใช้
และค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส าหรั บ ค่ า เสื่ อ มราคาของส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารและ
อุ ป กรณ์ และค่ า เสื่ อ มราคาของสิ นทรัพ ย์สิท ธิการใช้
กาหนดให้สิน ทรัพ ย์แ ต่ ละประเภทมี การคิ ดค่ า เสื่อม
ราคาในอัตราคงที่ตามวิธี เส้นตรง โดยค่ า เสื่ อ มราคา
ของแต่ ล ะสิ น ทรั พ ย์ จ ะค านว ณแตกต่ า งกั น ตาม
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยอ้างอิงจากนโยบายการ
บัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห า ร ห ม า ย เ ห ตุ
ประกอบงบการเงิ น ของ
บริ ษั ท ฯ และประมาณ
การของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ
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สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิทธิการเช่าสานักงาน

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อม
ราคา (ปี )
3 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี
5 ปี
3 ปี

สาหรับค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนคานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสิ น ทรัพ ย์ โดยอ้า งอิ ง จากนโยบายการบัญชีของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ระยะเวลาคิดค่าตัด
จาหน่าย (ปี )
3 - 10 ปี

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค่ าภ าษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก สร้ า ง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โดยมี อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี ตลอด
ระยะเวลาประมาณการตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหาร ประกอบกับการ
พิ จ ารณาข้ อ มู ล ในอดี ต
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ
เป้าหมายของธปท.

8. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 9.) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ข้อความเดิม
9.) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เป็ น
อัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักสามารถคานวณได้ตามสมการดังนี ้
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)]
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อย่างไรก็ตาม ในการคานวณหาต้นทุนทางการเงิน ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักจาเป็ นต้องคานวณหาค่า Ke ซึ่งคานวณได้จ าก
สมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี ้
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที่
Rf

Rm



= อัตราดอกเบีย้ ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พั น ธบั ต รรั ฐ บาลอายุ 20 ปี ณ วั น ที่ 29 เมษายน 2565 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 3.92 ต่ อ ปี (ที่ ม า :
www.thaibma.or.th)
= อัตราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของดัชนี
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ย้อ นหลัง 20 ปี ตั้ง แต่ เ ดื อ น เมษายน 2545 – มี น าคม 2565 ซึ่ ง เท่ า กั บ ร้อ ยละ
10.50 (ที่มา : www.set.or.th และการคานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)
= ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
ประกอบธุ รกิ จ ใกล้เ คี ยงกั น กั บ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ง นี ้ TQR มี รายได้ห ลักจากการประกอบธุ รกิ จ
นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก TQR เป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงรายเดียวที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อเป็ นหลัก ดังนัน้ ที่ปรึกษาทาง
การเงินอิสระจึงเลือกบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการประกอบธุ รกิจใกล้เคี ยงกันกับธุ รกิจของ TQR ซึ่งมี
รายได้ห ลักจากการเป็ น นายหน้ า ประกั น ภัย โดยอ้า งอิ ง จากค่ า เฉลี่ ย ของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วาม
แปรปรวนดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ 0.55 โดยบริษัท
เทียบเคียงมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัทเทียบเคียงที่ใช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
ตลาดหลักทรัพย์
Unlevered
รายชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่จดทะเบียน
Beta
ถือหุน้ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (Holding
0.70
บริษัท ทีคิวเอ็ม
Company) ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก ในการ
คอร์ปอเรชั่น
SET
ให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยแบ่งเป็ น 2
จากัด (มหาชน)
ประเภท คือ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
(“TQM”)
และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต
นายหน้าประกันวิน าศภัย โดยมุ่งเน้น การ
0.41
บริษัท เอเอส
เสนอขายประกั นภัยรถยนต์เ ป็ นหลั ก ผ่ า น
เอ็น โบรกเกอร์
ช่ อ งทางโทรศั พ ท์แ ละช่ อ งทางออนไลน์
mai
จากัด (มหาชน)
และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
(“ASN”)
ก ากั บ ประเภทที่ มี ท ะเบี ย นรถยนต์เ ป็ น
ประกัน
ค่าเฉลี่ย
0.55
ที่มา : Capital IQ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
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จากนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโ้ ดยนาโครงสร้างเงินทุนของ
บริษัทข้างต้นออกตามสมการ (Unlevered Beta = Levered Beta / (1+(1-tax) x (IBD/E)) จะได้ค่า
Unlevered Beta และนาโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของ TQR อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เข้า
ไปแทนตามสมการ Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E))ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ 0.56
โดยรายละเอียดการคานวณหา Ke ได้แสดงในตาราง ดังนี ้
การคานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ TQR
ปั จจัยที่ใช้ในการคานวณ
Risk-free Rate (1)
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
 (3)
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]

สมมติฐานที่ใช้
ร้อยละ 3.92
ร้อยละ 6.58
0.56
ร้อยละ 7.63

ทั้งนี ้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ที่คานวณได้ดังแสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 7.63 และเมื่อนาค่า Ke ไป
คานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.55 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังแสดงในตารางด้านล่าง
Ke
Kd

t
D/(D+E)

= อัตราตอบผลแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้ คานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital Asset
Pricing Model (CAPM) ดังแสดงตามสมการข้างต้นเท่ากับร้อยละ 7.63
= ต้นทุนทางการเงินของหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ของ TQR เท่ากับร้อยละ 5.86
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราดอกเบีย้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
การเงินของ TQR ตามงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
= อัตราภาษี เ งิ นได้นิ ติบุ คคล (Corporate Income Tax Rate) เท่ า กั บ ร้อ ยละ
20.00
= อัตราส่วนหนี ้สินที่ มีภ าระดอกเบีย้ ต่อ ทุน ของ TQR ตามโครงสร้างเงิ น ทุ น
เป้ า หมาย อ้า งอิ ง จากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริ ห าร เท่ า กั บ ร้อ ยละ 2.00 ทั้ง นี ้
โครงสร้ า งเงิ น ทุ น เป้ า หมายดั ง กล่ า วใกล้ เ คี ย งกั บ โครงสร้ า งเงิ น ทุ น
ตามงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนีส้ ิน
ที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนเท่ากับร้อยละ 2.86

การคานวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของ TQR
ปั จจัยที่ใช้ในการคานวณ
Cost of Equity หรือ Ke (1)
Cost of Debt หรือ Kd (2)
D/(D+E) (3)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ t (4)
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}

สมมติฐานที่ใช้
ร้อยละ 7.63
ร้อยละ 5.86
ร้อยละ 2.00
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 7.55
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แก้ไขข้อความเป็ น
9.) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ตน้ ทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)
เป็ นอัตราคิดลดในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต้นทุนทางการเงิน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักสามารถคานวณได้ตามสมการดังนี ้
WACC = Ke x [E/(D+E)] + Kd x (1 - t) x [D/(D+E)]
อย่างไรก็ตาม ในการคานวณหาต้นทุนทางการเงิน ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักจาเป็ นต้องคานวณหาค่า Ke ซึ่งคานวณได้
จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดังนี ้
Ke = Rf +  (Rm – Rf)
โดยที่
Rf

Rm



= อัตราดอกเบีย้ ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พัน ธบัตรรัฐ บาลอายุ 20 ปี ณ วัน ที่ 29 เมษายน 2565 เท่ า กั บ ร้อ ยละ 3.92 ต่ อ ปี โดยที่ ป รึกษา
ทางการเงิ น อิ สระเลื อ กใช้พัน ธบั ตรรัฐ บาลอายุ 20 ปี เนื่ อ งจากเป็ นพั น ธบั ต รระยะยาวที่
ครอบคลุ ม สภาวะเศรษฐกิ จและการลงทุ น ในช่ ว งเวลาต่ างๆ ได้ ดี ท าให้ ส ะท้ อ นอั ต รา
ผลตอบแทนการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงได้เหมาะสมที่สุด (ที่มา : www.thaibma.or.th)
= อัตราผลตอบแทนตลาด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 20 ปี ตัง้ แต่เดือน เมษายน 2545 – มีนาคม 2565 ซึ่งเท่ากับร้อ ย
ละ 10.50 (ที่มา : www.set.or.th และการคานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)
= ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของบริษัทเทียบเคียง ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคี ยงกั นกับธุ รกิ จของบริษัทฯ ทั้งนี ้ TQR มีรายได้หลักจากการประกอบธุ รกิ จ
นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก TQR เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เพี ยงรายเดี ยวที่ป ระกอบธุ รกิ จ นายหน้า ประกั นภัยต่ อ เป็ นหลัก ดัง นั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับธุรกิจของ
TQR ซึ่งมีรายได้หลักจากการเป็ นนายหน้าประกันภัย โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของค่าสั มประสิทธิ์
ความแปรปรวนดังกล่าวย้อนหลัง 3 ปี สิน้ สุดวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งจะได้ค่าเท่ากับ 0.55 โดย
บริษัทเทียบเคียงมีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัทเทียบเคียงที่ใช้ในการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
ตลาด
Unlevered
รายชื่อบริษัท หลักทรัพย์ที่จด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Beta
ทะเบียน
ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ร่ ว ม
0.70
บริษัท ทีคิวเอ็ม
(Holding Company) ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
คอร์ปอเรชั่น
หลักในการให้บริการนายหน้าประกั นภัย
SET
จากัด (มหาชน)
โดยแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ ธุ ร กิ จ
(“TQM”)
นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย และธุ ร กิ จ
นายหน้าประกันชีวิต
นายหน้าประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้นการ
0.41
บริษัท เอเอส
เสนอขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลักผ่าน
เอ็น โบรกเกอร์
ช่ อ งทางโทรศัพ ท์แ ละช่ อ งทางออนไลน์
mai
จากัด (มหาชน)
และให้บริการสิ นเชื่อ ส่ วนบุ คคลภายใต้
(“ASN”)
การกากั บ ประเภทที่ มี ท ะเบี ยนรถยนต์
เป็ นประกัน
ค่าเฉลี่ย
0.55
ที่มา : Capital IQ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโ้ ดยนาโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทข้างต้นออกตามสมการ (Unlevered Beta = Levered Beta / (1+(1-tax) x (IBD/E)) จะ
ได้ค่า Unlevered Beta และน าโครงสร้า งเงิ น ทุ น เป้ า หมายของ TQR อ้า งอิ ง จากการสัม ภาษณ์
ผู้บริหาร เข้าไปแทนตามสมการ Levered Beta = Unlevered Beta x (1+(1-tax) x (D/E))ซึ่งจะได้
ค่าเท่ากับ 0.56
โดยรายละเอียดการคานวณหา Ke ได้แสดงในตาราง ดังนี ้
การคานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของ TQR
ปั จจัยที่ใช้ในการคานวณ
สมมติฐานที่ใช้
Risk-free Rate (1)
ร้อยละ 3.92
Risk Premium (Rm – Rf) (2)
ร้อยละ 6.58
0.56
 (3)
Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3) x (2)]
ร้อยละ 7.63
ทัง้ นี ้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (Ke) ที่คานวณได้ดงั แสดงในตารางข้างต้นเท่ากับร้อยละ 7.63 และเมื่อนาค่า Ke ไป
คานวณหา WACC จะได้ค่าอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7.55 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังแสดงในตารางด้านล่าง
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Ke

Kd

t
D/(D+E)

= อัตราตอบผลแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้นคานวณจากการใช้ทฤษฎี Capital
Asset Pricing Model (CAPM) ดังแสดงตามสมการข้า งต้นเท่ ากั บ ร้อ ยละ
7.63
= ต้นทุนทางการเงินของหนี ้สินที่ มีภ าระดอกเบีย้ ของ TQR เท่ากับร้อยละ
5.86 โดยที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระใช้ อัต ราดอกเบี ้ยของหนี ้สิ น ตาม
สัญญาเช่ า การเงิ น ของ TQR ตามงบการเงิ น สาหรับ ปี สิ ้น สุด วัน ที่ 31
ธั น วาคม 2564 ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ ไม่ มีห นี้ สิ น ที่ มีภ าระดอกเบี้ย อื่ น ใด
นอกเหนือจากรายการข้างต้น
= อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax Rate) เท่ากับร้อยละ
20.00
= อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนของ TQR ตามโครงสร้างเงินทุน
เป้ า หมาย อ้า งอิ ง จากการสัม ภาษณ์ผู้บ ริ หาร เท่ า กั บ ร้อ ยละ 2.00 ทั้ง นี ้
โครงสร้า งเงิ น ทุ น เป้ า หมายดั ง กล่ า วใกล้เ คี ย งกั บ โครงสร้า งเงิ น ทุ น
ตามงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2564 ซึ่ ง มีอัตราส่ วน
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนเท่ากับร้อยละ 2.86

การคานวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) ของ TQR
ปั จจัยที่ใช้ในการคานวณ
Cost of Equity หรือ Ke (1)
Cost of Debt หรือ Kd (2)
D/(D+E) (3)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ t (4)
WACC หรือ Discount Rate (5) = {(1) x [1-(3)]} + {(2) x [1-(4)] x (3)}

สมมติฐานที่ใช้
ร้อยละ 7.63
ร้อยละ 5.86
ร้อยละ 2.00
ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 7.55

9. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 2.1.5 วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้นสามัญของ TQR
กับราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ข้อความเดิม
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้นสามัญของ TQR กับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ความ
ราคาเสนอซือ้
สูงกว่า (ต่ากว่า)
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดย IFA
เหมาะสมของ
(บาทต่อหุ้น)
ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุ้น)
วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
2.13
ไม่เหมาะสม
(58.29)
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
2.13
5.10
ไม่เหมาะสม
(58.29)
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
13.09 – 14.99
ไม่เหมาะสม
156.75 – 193.85
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วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนใน
ตลาด โดยวิธีอตั ราส่วน P/BV
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนใน
ตลาด โดยวิธีอตั ราส่วน P/E
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนใน
ตลาด โดยวิธีอตั ราส่วน
EV/EBITDA
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด

ความ
เหมาะสมของ
วิธีประเมิน

ราคาประเมิน
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาเสนอซือ้
(ร้อยละ)

12.79 – 15.36

ไม่เหมาะสม

150.72 – 201.24

19.11 – 21.45

ไม่เหมาะสม

274.76 – 320.49

11.77 – 13.84

ไม่เหมาะสม

130.84 – 171.44

15.28 – 17.78

เหมาะสม

199.61 – 248.66

ราคาประเมิน
โดย IFA
(บาทต่อหุ้น)

ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุ้น)

ทัง้ นี ้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีต่าง ๆ นัน้ จะมีขอ้ ดี และข้อด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุ ปความเหมาะสมของแต่
ละวิธีได้ ดังนี ้
วิธีการประเมิน

ความเหมาะสม

วิธีมลู ค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด

ไม่เหมาะสม

วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนใน
ตลาด

ไม่เหมาะสม

คาอธิบาย
เนื่องจากวิธีนีแ้ ม้ว่าจะคานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนีไ้ ม่ได้คานึงถึงศักยภาพ
ในการเติบโตและความสามารถในการสร้างกระแสเงิ นสดใน
อนาคต
เนื่องจากวิธีนีแ้ ม้ว่าจะได้พิจารณา มูลค่าตลาดของสินทรัพย์
ของกิ จ การ แต่ อ ย่ า งไรก็ ตาม วิ ธี การนี ้คานึ ง ถึ ง มูลค่ า ของ
กิ จ การ ณ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง เท่ า นั้น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ศักยภาพในการเติบโตและความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดในอนาคตของกิจการ
เนื่ อ งจากวิ ธี นี ้แ ม้ว่ า จะสามารถสะท้อ นมูลค่ า กิ จ การตาม
อุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญที่มีการซือ้ ขายจริงในตลาด
หลักทรัพ ย์ฯ ได้ใ นระดับ หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ตามหุ้น สามัญของ
กิจการค่อนข้างมีสภาพคล่องจากัด และราคาตลาดจะได้รับ
ผลกระทบจากปั จ จัยภายนอกหลายประการ อาทิ ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ภาวะการเมือง อัตราดอกเบีย้ ฯลฯ ซึ่ง
เป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากวิธีนีป้ ระเมินโดยการเปรียบเทียบกิจการกับบริษัท
อื่ น ซึ่ ง มี ความแตกต่ า ง ทั้ง ในด้า น โครงสร้า งรายได้ กลุ่ ม
ลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ
สภาพคล่องของหุน้ สามัญ เป็ นต้น
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQR ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
วิธีการประเมิน
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด

ความเหมาะสม
เหมาะสม

คาอธิบาย
เนื่องจากวิธีนี้ได้พิจารณาถึงความสามารถในการสร้าง
กระแสเงิ น สดในอนาคตของกิ จ การ ประกอบกั บ
นโยบายในการบริหารจัดการของผู้บริหารของกิ จการ
ในอนาคต ทั้งในด้านการขยายการลงทุนและการสร้ าง
รายได้ในอนาคต

ดังนัน้ จากตารางสรุปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่าปั จจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ากิจการของ TQR และช่วงราคาที่
เหมาะสมสาหรับมูลค่ากิจการของ TQR เท่ากับ 15.28 – 17.78 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ 5.10
บาทต่อหุ้น เท่ากับ 10.18 – 12.68 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 199.61 – 248.66
แก้ไขข้อความเป็ น
สรุ ปการเปรียบเทียบราคาประเมินหุ้นสามัญของ TQR กับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาเสนอ
ความ
สูงกว่า (ต่ากว่า)
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น
โดย IFA
ซือ้
เหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้
(บาทต่อหุ้น)
(บาทต่อหุ้น) วิธีประเมิน
(ร้อยละ)
2.13
(58.29)
วิธีมลู ค่าตามบัญชี
ไม่เหมาะสม
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
2.13
ไม่เหมาะสม
(58.29)
13.09 – 14.99
156.75 – 193.85
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
ไม่เหมาะสม
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ในตลาด โดยวิธีอัตราส่วน
12.79 – 15.36
ไม่เหมาะสม
150.72 – 201.24
P/BV
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
5.10
ในตลาด โดยวิธีอัตราส่วน
19.11 – 21.45
ไม่เหมาะสม
274.76 – 320.49
P/E
วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ในตลาด โดยวิธีอัตราส่วน
EV/EBITDA
วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด

11.77 – 13.84

ไม่เหมาะสม

130.84 – 171.44

15.28 – 17.78

เหมาะสม

199.61 – 248.66

ทัง้ นี ้ การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีต่าง ๆ นัน้ จะมีขอ้ ดี และข้อด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุ ปความเหมาะสมของ
แต่ละวิธีได้ ดังนี ้
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วิธีการประเมิน

ความเหมาะสม

วิธีมลู ค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี

ไม่เหมาะสม

วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด

ไม่เหมาะสม

วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ในตลาด

ไม่เหมาะสม

วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด

เหมาะสม

คาอธิบาย
เนื่องจากวิธีนีแ้ ม้ว่าจะคานึงถึงมูลค่าของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการนีไ้ ม่ได้คานึงถึงศักยภาพ
ในการเติบโตและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
ในอนาคต
เนื่ อ งจากวิ ธี นี ้ แ ม้ ว่ า จะได้ พิ จ ารณา มู ล ค่ า ตลาดของ
สิ น ทรัพ ย์ข องกิ จ การ แต่ อ ย่ า งไรก็ ตาม วิ ธี การนี ้คานึ ง ถึ ง
มูลค่าของกิจ การ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งเท่ านั้น โดยไม่
คานึงถึงศักยภาพในการเติ บโตและความสามารถในการ
สร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ
เนื่องจากวิธีนี ้แ ม้ว่ า จะสามารถสะท้อ นมูลค่ า กิ จการตาม
อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของหุ้น สามัญที่ มี ก ารซื ้อ ขายจริ ง ใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้ใ นระดับ หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามหุ้ น
สามั ญของกิ จการค่ อ นข้ างมี ส ภาพคล่ อ งจ ากั ด และ
ราคาตลาดจะได้รับ ผลกระทบจากปั จ จัยภายนอกหลาย
ประการ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะการเมือง
อัตราดอกเบีย้ ฯลฯ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากวิธีนีป้ ระเมินโดยการเปรียบเทียบกิจการกับบริษัท
อื่น ซึ่งมีความแตกต่ า ง ทั้งในด้าน โครงสร้า งรายได้ กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ
สภาพคล่องของหุน้ สามัญ เป็ นต้น
เนื่ อ งจากวิ ธี นี้ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ความสามารถในการ
สร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ ประกอบกับ
นโยบายในการบริหารจัดการของผู้บริหารของกิ จการ
ในอนาคต ทั้ ง ในด้ า นการขยายการลงทุ น และการ
สร้างรายได้ในอนาคต

ดังนัน้ จากตารางสรุปข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่า
ปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ากิจการของ TQR และช่วงราคา
ที่เหมาะสมสาหรับมูลค่ากิจการของ TQR เท่ากับ 15.28 – 17.78 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซือ้ ที่ 5.10
บาทต่อหุ้น เท่ากับ 10.18 – 12.68 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 199.61 – 248.66
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