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- สรปุขอ้สนเทศ -                                                                 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (TQM)  
 

เอกสารฉบบันี�เป็นข้อมูลสรุปข้อสนเทศของบริษทั ทคิีวเอ็ม คอร์ปอเรชั �น จํากดั (มหาชน) เท่านั�น 
สําหรับรายละเอียดเพิ �มเติมโปรดพจิารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี�ชวน 

สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั �วไปเป็นครั �งแรกของบริษทัฯ 
 
ที�ต ั �งสาํนักงานใหญ่  123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230               

   โทรศพัท ์0 2119 8888 โทรสาร 0 2119 9000   
   เวบ็ไซต ์www.tqmcorp.co.th 

 

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน       เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2561 (เริ�มซืBอขายวนัที� 20 ธนัวาคม 2561)   
 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน    หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 300.0 ลา้นบาท 
  โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 75,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ประชาชนทั �วไปเป็นครั Bงแรก 
(Initial   Public Offering)  
  

ทนุของบริษทั  ณ วนัที� 20 ธนัวาคม 2561  (วนัที�เริ�มซืBอขาย) 
  ทุนจดทะเบยีน หุน้สามญั     300,000,000  บาท มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท 
  ทุนชาํระแลว้   หุน้สามญั     300,000,000   บาท มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท 

จาํนวนหุน้สามญัที�เสนอขาย 75,000,000 หุน้ ซึ�งประกอบดว้ย  
(1) หุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่จํานวนไม่เกนิ 6,100,000 เพื�อเสนอขายต่อกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ตามโครงการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และ/
หรอืบรษิทัยอ่ย (ESOP)  
(2) หุน้สามญัที�ออกใหม่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 68,900,000 หุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

  
  

ตลาดรอง  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 

ราคาเสนอขาย   23.00 บาทต่อหุน้ 
 

วนัที�เสนอขาย                          วนัที� 12 - 14 ธนัวาคม 2561 
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วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพิ�มทนุ  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จาํนวนเงินที�ใช้
โดยประมาณ  
(ล ้านบาท) 

ระยะเวลา 
ในการใช้เงิน 
โดยประมาณ  

(ปี พ.ศ.) 

1. โครงการสาํหรบัปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 โครงการพัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยการลงทุนใน

ระบบ Chat Bot ใน TQM Broker   
1.2 การจัดตั Bงศูนย์ข้อมูลสํารองข้อมูลภายนอกและกู้คืนระบบ (Disaster and 

Recovery Site :DR Site) ใน TQM Broker 

 
 15.0 
 
  6.2 

 
2561-2563 

 
2562 

2. โครงการพฒันากระบวนการทางธุรกจิ โดยการลงทุนในระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) ใน TQM Broker 

 50.0-80.0 
 

2563-2565 
 

3. ลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพื�อใชส้าํหรบัเป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในการดําเนินงาน 
3.1 ลงทุนในบรษิทัแกนได้แก่ TQM Broker เพื�อใชส้ําหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน

การดําเนินงาน 
3.2 ลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่ TQM Life เพื�อใชสํ้าหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ

ดําเนินงาน 

 
 200.0 
 
   40.0 

 
2561 

 
2561 

4. เงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 1,329.6-1,359.6 2561-2563 
รวมทั �งสิ�น  1,670.8  

การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน -ไมม่-ี 

ประเภทกิจการและลกัษณะการดาํเนินงาน              

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื�น (Holding Company) ที�
ประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารนายหน้าประกนัภยั โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยที�ประกอบธุรกจิหลกั 2 บรษิทั ไดแ้ก่ 
บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั (“TQM Broker”) เพื�อดาํเนินธุรกจิเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั และ บรษิทั ทคีวิ
เอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จํากดั (“TQM Life”) เพื�อดาํเนินธุรกจิเป็นนายหน้าประกนัชวีติ นอกจากนีB บรษิทัฯ มบีรษิทั
ย่อยที�สนับสนุนธุรกจิหลกัอกี 1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั แคสแมท จํากดั (“Casmatt”) เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และซอฟตแ์วร ์และบรษิทัรว่มอกี 1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ทคีวิแอลด ีจาํกดั (“TQLD”) เป็นผูใ้หบ้รกิารใหค้าํแนะนําที�เกี�ยวขอ้งกบั
การประกนัภยั  (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) โดยมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงันีB 
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โครงสรา้งการถือหุ้นของกล ุ่มบริษทัฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน 

100.0%

TQM Broker TQM Life Casmatt

TQM

100.0% 100.0%

TQLD4/

40.0%

บร ิษัท อ ีเทอนอล โกรท 
คอร ์ปอเรชั&น จํากัด1/

นายอัญชลิน พรรณนิภา
นางนภัสนันท์ พรรณนิภา

นางสาวร ัตนา พรรณนิภา2/

นายศรศักดิ7 ถานบุร ี3/

นางสาวสุลลิตา ถานบุร ี3/

67.9% 22.2% 9.9%

 
หมายเหตุ:  1/ บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชั �น จาํกดั (“EG”) เป็นบรษิทัที�จดทะเบยีนในประเทศไทย ประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์มผีูถ้อืหุน้คอื นายอญัชลนิ  
    พรรณนภิา และนางนภสันนัท ์พรรณนิภาในสดัส่วนรอ้ยละ 66.7 รอ้ยละ 33.3 ตามลาํดบั  

2/  นางสาวรตันา พรรณนภิามคีวามสมัพนัธเ์ป็นน้องสาวของนายอญัชลนิ พรรณนิภา เป็นผูบ้รหิาร และถอืหุน้รอ้ยละ 3.3 ใน TQM 
3/  นายศรศกัดิ q ถานบุร ีและนางสาวสุลลติา ถานบุร ีมคีวามสมัพนัธเ์ป็นน้องชายและน้องสาวของนางนภสันนัท์ พรรณนภิา ตามลาํดบั โดยมไิดม้สี่วนร่วมใน  
     การบรหิารใน TQM โดยถอืหุน้รอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 3.3 ใน TQM ตามลาํดบั 

 4/บรษิทั ลเีกลิไดรฟ์ จาํกดั (“Legal Drive”) ถอืหุน้จาํนวนรอ้ยละ 45.0 และบรษิทั ท ีควิ อาร ์จํากดั (“TQR”) ถอืหุน้จํานวนร้อยละ 15.0  ใน TQLD ทั BงนีB ผูถ้อื
หุน้เกอืบทั Bงหมดของ Legal Drive เป็นบุคคลธรรมดาที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งและไม่เป็นบุคคลตามมาตรา  258 ของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ ในขณะที� 
TQR มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.0 เป็นครอบครวัพรรณนิภา และอกีรอ้ยละ 40.0 เป็นบุคคลธรรมดาที�ไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งและไม่เป็นบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

1. ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

1.1. ธรุกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั 

กลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยั ภายใต้การดําเนินงานของ TQM Broker ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ ที�ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยั  ทั BงนีBผลติภณัฑป์ระกนัวนิาศภยัทุกรปูแบบที� TQM Broker 
ขาย จะเป็นผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยัของบรษิทัประกนัภยัต่างๆ ที�ไดร้บัอนุมตัิจาก สํานักงาน คปภ. แล้วทั BงสิBน โดย TQM 
Broker จะเลอืกผลติภณัฑจ์ากบรษิทัประกนัภยัในประเทศไทย ซึ�งเป็นคูค่า้ของกลุ่มบรษิทัฯ มาอย่างยาวนานกว่า 31 บรษิทัที�มี
รปูแบบกรมธรรม์เหมาะสมกบัลูกคา้ และมคีวามน่าเชื�อถอื ทําใหผ้ลติภณัฑป์ระกนัวนิาศภยั ที� TQM Broker เสนอขายมคีวาม
หลากหลาย น่าเชื�อถอื มรีปูแบบที�น่าสนใจ และไม่ซบัซ้อน เพื�อให ้TQM Broker  สามารถเสนอขายประกนัวนิาศภยัที�สามารถ
ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากที�สุด โดย TQM Broker นําเสนอกรมธรรม์ประกนัวนิาศภยัทั Bง 2 รปูแบบ โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนีB 

1.1.1 กล ุ่มประกนัรถยนต ์(Motor) 

1) กล ุ่มประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) 

การประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั หรือโดยทั �วไปเรยีกว่า การทําประกันภยัรถยนต์ ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.) เป็นการ
ประกนัภยัตามกาํหนดในพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  พ.ศ. 2535  เพื�อใหค้วามคุม้ครองและชดเชยค่าเสยีหายที�
เกดิขึBนกบัผูป้ระสบภยัจากรถไม่ว่าจะเป็นผูข้บัขี� ผูโ้ดยสาร คนเดนิเทา้ ใหไ้ดร้บัความคุม้ครองต่อความสญูเสยีต่อชวีติ ร่างกาย 
อนามยั ทั BงนีBปัจจุบนั TQM Broker เป็นนายหน้าขายประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบัที�เป็นรถยนต์ไม่เกนิ 7 ที�นั �ง ประกอบดว้ย 
รถยนต์ประเภท 4 ที�นั �ง(รถเก๋ง) รถกระบะ และรถตู ้โดยมอีตัราเบีBยประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั (ไม่รวมภาษอีากร) 600 ถงึ 



-4- 

 
1,200 บาท ต่อปี ซึ�งจะมอีตัราที�แตกต่างกนัไปตามประเภทรถ โดยตารางความคุม้ครอง ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 4 ที�นั �ง ภาค
บงัคบั (พ.ร.บ.) เป็นดงันีB 
 

ความค ุ้มครอง วงเงินค ุ้มครองรถยนตที์�เกิดเหตตุ ั �งแต่ 
1 เมษายน พ.ศ. 2559 

(บาท/คน) 
1. จาํนวนเงินค่าเสียหายเบื�องต้น ได ้รบัโดยไมต่้องรอพิสูจน์ความผิด 

1.1 ค่ารกัษาพยาบาล จากการบาดเจบ็ (ตามจรงิ) ไม่เกนิ 30,000 
1.2 ทพุพลภาพอยา่งใดอย่างหนึ�ง เชน่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรอืเสยีความสามารถใน

การพูด หรอืลิBนขาด สูญเสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์หรอื ทพุพลภาพอยา่งถาวร เป็นต้น 
35,000 

1.3 กรณีบาดเจบ็ ตามขอ้ 1.1 และต่อมาทพุพลภาพ ตามขอ้ 1.2 ไม่เกนิ 65,000 
1.4 กรณีเสยีชวีติ  35,000 
1.5 กรณีเสยีชวีติภายหลงัการรกัษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําป็นที�เกดิขึBนจริงตามขอ้ 

1,1  
ไม่เกนิ 65,000 

2 จาํนวนเงินค่าเสียหายส่วนที�เกินกว่าค่าเสียหายเบื�องต้น (ยกเว้นผ ู้ข บัขี�รถที�เป็นฝ่ายต้องรบัผิดตามกฎหมาย) โดยมีวงเงิน
ค ุ้มครองรวมกบัค่าเสียหายเบื�องต้นดงันี� 
2.1 ค่ารกัษาพยาบาล จากการบาดเจบ็ ไม่เกนิ 80,000 
2.2 การเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ ตั Bงแต่ 2 กรณีขึBนไป หรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร 300,000 
2.3 การสญูเสยีอวยัวะ 200,000-300,000 

3 ชดเชยรายวนั 200 บาท รวมกนัไม ่เกิน 20 วนั กรณีเข้ารกัษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 

สงูสดุไม่เกนิ 4,000 

จาํนวนเงินค ุ้มครองส ูงสุดสาํหรบัรายการข้อ 1, 2 และ 3 รวมกนั ส ูงสุดไม ่เกิน 304,000 
ที�มา: เวบ็ไซต์ สาํนกังาน คปภ. 
 

2) กล ุ่มการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  

เป็นการใหค้วามคุม้ครองความรบัผดิต่อชวีติ การรกัษาพยาบาลทั Bงบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกรถยนต์ การให้
ความคุม้ครองต่อทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก และรถยนต์ที�เอาประกนัภยั ในกรณีที�เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรอือุบตัเิหตุ 
ทั BงนีB กฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหเ้จา้ของรถยนตท์าํประกนัภยัประเภทนีB แต่การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจยงัคงไดร้บัความนิยม
อยา่งแพรห่ลาย โดยประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ 5 ประเภทสามารถสรปุขอบเขตความคุม้ครองค่าเสยีหายต่างๆ ไดด้งันีB  

ประเภทประกนัภยั 

ความค ุ้มครองค ู่กรณี ความค ุ้มครองตวัรถ ความค ุ้มครองคนในรถ 

ชีวิต/
ร่างกาย 

ทรพัยส์ิน ตวัรถ ส ูญหาย ไฟไหม ้
อบุตัิ เหต ุ

ส ่วน
บคุคล 

ค่า
รกัษาพยาบาล 

ประกนัผ ู้
ขบัขี� 

ประเภท 1 / / / / / / / / 
ประเภท 2 / / - / / / / / 
ประเภท 3 / / - - - / / / 
ประเภท 4 - / - - - - - - 
ประเภท 5         

ประเภท 2+ / / //1 //2 //2 / / / 
ประเภท 3+ / / //1 - - / / / 

หมายเหตุ:  /1  คุม้ครองความเสยีหายต่อตวัรถยนต์ เฉพาะกรณชีนกบัยานพาหนะทางบกเท่านั Bน โดยมกีารระบุวงเงนิคุม้ครอง 
 /2  คุม้ครองการสญูหาย และไฟไหมต่้อตวัรถยนต ์โดยมกีารระบุวงเงนิคุม้ครอง 
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1.1.2 กล ุ่มประกนั Non-Motor 

1) การประกนัอคัคีภยั (Fire Insurance)  

การประกนัอคัคภียั เป็นการประกนัวนิาศภยัที�ครอบคลุมถงึการรบัประกนัภยัสิ�งปลูกสรา้ง อาคาร ที�อยู่อาศยั อาคาร
พาณชิย ์โรงงานอตุสาหกรรม ทรพัยส์นิ อาคาร สนิคา้ ตลอดจนเครื�องจกัรและวตัถุดบิในโรงงานอุตสาหกรรม เนื�องจากไฟไหม ้
ฟ้าผ่า หรอืแรงระเบดิของแก๊สเพื�อใช้ในการหุงตม้ รวมทั Bงลูกคา้ยงัสามารถขยายความคุม้ครองเพิ�มเตมิ ไดแ้ก่ ภยันํBาท่วม ภยั
แผน่ดนิไหว ภยัลูกเหบ็ และภยัลมพาย ุเป็นตน้  

2) ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 

ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง เป็นการประกนัวนิาศภยัที�คุ้มครองความเสียหายที�เกิดกับสนิค้าหรอืทรพัย์สนิที�อยู่
ระหว่างการขนส่งทั Bงในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก การขนส่งทางนํBา หรอืการขนส่งทางอากาศ
ยาน จากอบุตัเิหตุต่างๆ ที�อาจเกดิขึBนไดจ้ากกระบวนการขนสง่  

3) การประกนัวินาศภยัเบด็เตลด็  

ประกนัวนิาศภยัเบด็เตลด็ประกอบดว้ย ประกนัภยัทรพัยส์นิ (Property Insurance) ประกนัภยัความรบัผดิทางกฎหมาย
ต่อสาธารณชน (Liability Insurance) การประกนัภยัวศิวกรรม  (Engineering Insurance) การประกนัภยัความเสี�ยงภยัดา้น
การเงนิ และการคํBาประกนั (Financial Insurance) ประกนัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล (Personal Accident : PA) ประกนัภยัสุขภาพ
สว่นบุคคล ประกนัภยัการเดนิทาง และการประกนัภยัเบด็เตลด็อื�นๆ  (Miscellaneous) ซึ�งเป็นประกนัภยัประเภทอื�นๆ ที�อาจจะ
ไม่สามารถจดักลุ่มอยูก่บัประเภทประกนัภยัขา้งตน้ได ้เช่น ประกนัภยัรถยนตเ์สรมิ (Motor Add On) เป็นตน้ 

1.2 ธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิต 

กลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจินายหน้าประกนัชวีติ ภายใตก้ารดาํเนินงานของ TQM Life ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ที�
ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจินายหน้าประกนัชวีติ ซึ�งสามารถดาํเนินการขายประกนัชวีติประเภทต่างๆ ได ้ทั BงนีB TQM Life 
จาํหน่ายประกนัชวีติทั BงสิBน 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ ประกนัชวีติประเภทรายบุคคล และประกนัชวีติประเภทกลุ่ม โดยผลติภณัฑป์ระกนั
ชวีติทุกรปูแบบที� TQM Life ขายนั Bน จะเป็นผลติภณัฑป์ระกนัชวีติที�บรษิทัประกนัชวีติไดร้บัอนุมตัจิาก สาํนักงาน คปภ.แล้ว
ทั BงสิBน โดย TQM Life จะเลือกผลติภณัฑ์จากบรษิทัประกนัชวีติชั Bนนําของประเทศไทยที�เป็นคู่คา้ของกลุ่มบรษิทัฯ มาอย่าง
ยาวนานกวา่ 14 บรษิทั ทาํใหผ้ลติภณัฑป์ระกนัชวีติ ที� TQM Life เสนอขายมหีลายรปูแบบ น่าเชื�อถอื มรีปูแบบที�น่าสนใจ และ
ไม่ซบัซ้อน ทําให ้TQM Life สามารถเสนอขายประกนัชีวติที�สามารถตอบโจทย์และความต้องการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม ซึ�ง
สามารถแบ่งรปูแบบประกนัชวีติทั Bง 2 รปูแบบ ดงันีB 

1.2.1 ประกนัชีวิตประเภทรายบคุคล  

1) การประกนัชีวิตแบบออมทรพัย ์(Endowment Insurance) 

เป็นการประกนัชวีติที�บรษิทัประกนัชวีติ จะจ่ายจํานวนเงนิเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัเมื�อมชีวีติอยู่ครบกําหนด
สญัญา หรอืจ่ายเงนิเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์เมื�อผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติลงภายในระยะเวลาของการประกนัภยั การ
ประกนัชีวิตแบบออมทรพัย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรพัย์ ส่วนของการออมทรพัย์ คอืส่วนที�ผู้เอา
ประกนัภยัไดร้บัคนืเมื�อสญัญาครบกําหนด   
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2) การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) 

เป็นการประกนัชวีติที�มรีะยะเวลาคุม้ครองยาวตลอดชพี ที�เน้นการใหผ้ลประโยชน์ดา้นความคุม้ครองชวีติเป็นหลกั ถา้ผู้
เอาประกนัภยัเสยีชีวิตเมื�อใดในขณะที�กรมธรรม์มีผลบงัคบั บริษทัประกนัชีวิตจะจ่ายจํานวนเงนิเอาประกันภยัให้แก่ผู้ร ับ
ประโยชน์ หรอืถา้ผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติครบตามกาํหนดสญัญากรมธรรม ์กส็ามารถรบัทุนประกนัภยัคนื  

3) การประกนัชีวิตแบบชั �วระยะเวลา (Term Insurance) 

เป็นการประกนัชวีติที�บรษิทัประกนัชวีติ จะจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์เมื�อผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติในระยะเวลาของการ
ประกนัภยั การประกนัชวีิตแบบนีBไม่มสี่วนของการออมทรพัย์ เบีBยประกนัจึงตํ�ากว่าแบบอื�นๆ และไม่มีเงนิคนืใหห้ากผู้เอา
ประกนัภยัอยูจ่นครบกาํหนดสญัญา ทั BงนีBการประกนัชวีติแบบชั �วระยะเวลา (Term Insurance) ดงักล่าว รวมถงึประกนัอุบตัเิหตุ
สว่นบุคคล (Personal Accident : PA) ที�ปัจจุบนับรษิทัประกนัชวีติขายผลติภณัฑอ์บุตัเิหตุสว่นบุคคล ที�ใหค้วามคุม้ครองในกรณี
ที�ผูเ้อาประกนั เสยีชวีติ ทุพพลภาพถาวรสิBนเชงิ สญูเสยีอวยัวะ หรอือื�นๆ ตามที�กาํหนดในกรมธรรม ์ 

1.2.2 ประกนัชีวิตประเภทกล ุ่ม 

เป็นการประกนัชวีติที�กรมธรรมห์นึ�งฉบบัจะมผีูเ้อาประกนัชวีติร่วมกนัตั Bงแต่ 5 คนขึBนไป ใหค้วามคุม้ครองกลุ่มสมาชกิ
ภายใตก้รมธรรม์ฉบบัเดยีวกนั โดยทั �วไปจะเป็นสวสัดกิารที�นายจา้งซืBอความคุม้ครองใหก้บัลูกจ้าง ปกตนิายจ้างจะเป็นผูช้ําระ
เบีBยประกนัภยัใหท้ั Bงหมด หรอืช่วยจ่ายใหค้รึ�งหนึ�ง   ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบรษิทั ในการพจิารณารบัประกนัของ
บรษิทัประกนัชวีติอาจจะมกีารตรวจสขุภาพหรอืไม่ตรวจสขุภาพ ขึBนอยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัประกนัภยั 

1.3 ธรุกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์ 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และซอฟต์แวร ์ซึ�งดําเนินงานโดย Casmatt เพื�อใชใ้นการสนับสนุน
ธุรกจิ ดา้นสารสนเทศแบบครบวงจร โดยการใหบ้รกิารของ Casmatt สามารถสรปุไดด้งันีB  

1) ใหค้าํปรกึษาดา้นการจดัการระบบกระบวนการทางธุรกจิ (Business Solution)  

2) ใหค้าํปรกึษาดา้นงานวจิยัตลาดดจิติอล  

3) ใหค้าํปรกึษาดา้นการพฒันาดา้นการตดิตั Bงระบบปฏบิตังิานและการตดิตั Bงระบบศนูยข์อ้มลู  

1.4 ธรุกิจให้บริการด้านคาํแนะนําเกี�ยวกบัประกนัภยั  

TQLD ใหบ้รกิารคําแนะนําเกี�ยวกับประกนัภยั ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อมูลและการให้บรกิารเปรยีบเทียบ
ประกนัภยัผ่านเวบ็ไซต์ นอกจากนีBการใหบ้รกิารของ TQLD ครอบคลุมถงึการวางแผนการประกนั การเลอืกซืBอประกนั ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ที�ปัจจุบนัมคีวามตอ้งการที�แตกต่างกนั โดยเมื�อลูกคา้กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั Bงระบุ
ความตอ้งการของตนในเวบ็ไซตแ์ลว้ หน้าเวบ็ไซตจ์ะประมวลผลขอ้มูล และนําเสนอกรมธรรมข์องบรษิทัประกนัภยัหลายแหง่ ที�มี
ลกัษณะสอดคลอ้ง และ/หรอื ใกลเ้คยีงกบัความตอ้งการของลูกคา้ จงึทาํใหลู้กคา้สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูรายละเอยีด ไดอ้ย่าง
ชดัเจน  
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวม จําแนกตามประเภทธุรกจิ สาํหรบัรอบปี สิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 2559 2560 และงวดเกา้เดอืนสิBนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2560 และ 2561 มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนีB  

กล ุ่มธรุกิจ 
 

ดาํเนิน 
การ
โดย 

สาํหรบัปีสิ�นส ุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
สาํหรบังวดเก้าเดือน สิ�นส ุดวนัที�  

30 กนัยายน 
2558/1 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการเป็น
นายหน้าประกนัวินาศภยั 

TQM 
Broker 

1,982.2 90.8 2,111.5 94.9 2,201.1 96.5 1,590.3 96.3 1,744.8 96.0 

- รายไดค่้านายหนา้  1,278.6  58.6 1,303.0  58.6 1,336.8  58.6 971.0 58.8 1,046.1 57.5 
- รายไดค่้าบรกิารอื�น/2  703.6 32.2 808.5 36.3 864.3 37.9 619.3 37.5 698.7 38.5 

2. รายได้จากการเป็น
นายหน้าประกนัชีวิต 

TQM 
Life 

133.7 6.1 80.6 3.6 56.7 2.5 48.5 2.9 57.5 3.1 

- รายไดค่้านายหนา้  74.3 3.4 71.8 3.2 54.5 2.4 46.9 2.8 53.6 2.9 
- รายไดค่้าบรกิารอื�น  59.4 2.7 8.8 0.4 2.2 0.1 1.6 0.1 3.9 0.2 

รวมรายได้ค ่าบริการ  2,115.9 96.9 2,192.1 98.5 2,257.8 99.0 1,638.8 99.2 1,802.3 99.1 

รายไดอ้ื�น/3  68.1 3.1 33.9 1.5 23.9 1.0 13.1 0.8 15.9 0.9 

รวม  2,184.0 100.0 2,226.0 100.0 2,281.7 100.0 1,651.9 100.0 1,818.2 100.0 

หมายเหตุ:  /1 ขอ้มูลสําหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็นข้อมูลจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที�จดัทําโดยบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ได้จดัประเภทรายการใหม่ 
(Reclassification) และปรบัปรุงรายการงบการเงนิในปี 2558 – 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมปี 2560 ดงันั Bน ขอ้มูลสําหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 ดงักล่าวจะมจีาํนวนไม่เท่ากบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�แสดงในงบการเงนิรวมปี 2559 

 /2 ดาํเนนิการโดย TQM Broker และ Casmatt  
 /3 รายไดอ้ื�น ได้แก่ ดอกเบีBยรบั กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื�นเพื�อปรบัโครงสร้าง รายได้จากการให้บริการและให้คําปรึกษา เช่น เงินชดเชย

ค่าเสยีหาย รายไดค้่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและซอฟตแ์วรจ์าก Casmatt เป็นตน้ 
 

2. กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

2.1 ลกูค้ารายย่อยทั �วไป 

ลูกคา้รายย่อย หมายถงึ ลูกคา้ที�เป็นบุคคลธรรมดาทั �วไปที�ตอ้งการทําประกนัวนิาศภยัหรอืประกนัชวีติประเภทต่างๆ 
โดยการใชบ้รกิารของกลุ่มลกูคา้ประเภทนีB จะขึBนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ รปูแบบกรมธรรม์ที�ตรงกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ ความน่าเชื�อถอื และความมั �นคง ของบรษิทัประกนัภยัการสง่เสรมิการขาย การใหบ้รกิารที�สะดวกรวดเรว็ผา่นช่องทางการ
สื�อสารของกลุ่มบรษิทัฯ ตลอดจนการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารที�ไดร้บั เป็นตน้ โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2559 
และ  2560 และ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูคา้รายยอ่ยทั �วไป คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91.2 รอ้ยละ 91.3 รอ้ยละ 
89.0 และ รอ้ยละ 93.0 ของยอดเบีBยสทุธจิากการขายประกนัภยัใหแ้ก่ลูกคา้ทั Bงหมด    

2.2 ลกูค้าประเภทองคก์ร 

กลุ่มลูกคา้ประเภทองคก์ร ครอบคลุมถงึ บรษิทั หา้งรา้น โรงงานอุตสาหกรรม  สหกรณ์ต่างๆ และหน่วยงานของรฐั 
รวมทั Bงกลุ่มผูป้ระกอบการอื�นๆ ซึ�งส่วนใหญ่กลุ่มลูกคา้องคก์ร จะซืBอประกนัทรพัยส์นิ ประกนัชวีติพนักงาน และประกนัสุขภาพ
พนักงาน โดยลูกค้าประเภทองค์กรจะพิจารณาจากชื�อเสียงและความน่าเชื�อถือของกลุ่มบริษัทฯ เพื�อเลือกซืBอกรมธรรม ์
นอกจากนีB บรษิทัฯ ยงัมกีารส่งพนักงานขาย ที�มหีน้าที�ดแูลลูกคา้องคก์รเขา้ไปตดิต่อและใหบ้รกิารลูกคา้องค์กรอย่างต่อเนื�อง 
โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ  2560 และ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูคา้ประเภทองคก์ร คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 8.8 รอ้ยละ 8.7 รอ้ยละ 11.0 และ รอ้ยละ 7.0 ของยอดเบีBยสทุธจิากการขายประกนัภยัใหแ้ก่ลูกคา้ทั Bงหมด 
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โดยปัจจุบนักลุ่มบรษิทัฯ มชี่องทางในการจดัหาฐานขอ้มลูของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ดงันีB 

1) กลุ่มบรษิทัฯ พฒันาระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ดว้ยตนเอง ผ่านช่องทางสื�อสงัคมออนไลน์ เช่น Line  Facebook 
Instragram ตลอดจนขอ้มลูที�กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาดของบรษิทัฯ และสื�อสงัคมออนไลน์ 
เช่น ชุมชนคนสรา้งสขุ โครงการ Member get member  

2) กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัฐานขอ้มลูจากงานขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นลกูคา้องคก์ร  

3) กลุ่มบรษิทัฯ ซืBอฐานขอ้มลูลูกคา้ (Lead) จากบรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัหาฐานขอ้มลูลูกคา้ ที�เป็นพนัธมติรทางธุรกจิที�มี
ความร่วมมือในการจดัหาและบรหิารฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั BงซืBอฐานข้อมูลลูกค้า (Lead) จาก 
TQLD ซึ�งเป็นบรษิทัที�ใหบ้รกิารคาํแนะนําเกี�ยวกบัประกนัภยั โดยเมื�อลูกคา้กรอกขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ แลว้มคีวาม
สนใจที�จะทาํประกนัภยั ขอ้มลูของลกูคา้จะถกูสง่ผา่นระบบเชื�อมต่อขอ้มลู (Application Programming Interface : 
API) มายงัระบบของกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อใหพ้นกังานขายไดเ้สนอขายประกนัภยัต่อลกูคา้ต่อไป 

3. ช่องทางการจาํหน่าย 

3.1 การจาํหน่ายผา่นโทรศพัท ์(Telemarketing)  

เป็นช่องทางหลกัในการนําเสนอประกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ ต่อลูกคา้ ทั BงนีBบรษิทัฯ มุ่งเน้นและมนีโยบายส่งเสรมิให้
พนักงานขายทุกระดบั จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตนายหน้าประกนัวนิาศภยัและใบอนุญาตนายหน้าประกนัชวีติปฏบิตังิานประจํา 
จากสาํนกังาน คปภ. ก่อนเสนอผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ ร่วมมอืกบัสาํนกังาน คปภ. ในการจดัสอบใบอนุญาตนายหน้า
ประกนัวนิาศภยั และนายหน้าประกนัชวีติ และจดัอบรมเพื�อพฒันาทกัษะการขายประกนัภยั เทคนิคการขาย ตลอดจนการพฒันา
ความรู ้ความเขา้ใจในผลติภณัฑป์ระกนัภยัอย่างแทจ้รงิ และเพื�อเป้าหมายสงูสุดคอื เพื�อใหพ้นักงานสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิารหรอืสอบถามขอ้มลูทุกคน  

3.2 การจาํหน่ายผา่นการขายตรง (Face to Face) 

เป็นช่องทางการจาํหน่ายอกีรปูแบบหนึ�ง ที�ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัความนิยม เนื�องจากการขายประกนัในช่องทางดงักล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการขายประกนัชวีติ เนื�องจากเป็นการสื�อสารกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพื�อใหไ้ดร้บัข้อมูลของประกนัภยัได้
โดยตรงถงึที�บา้น และองค์กร ทําใหลู้กคา้สามารถปรกึษา และสอบถามขอ้สงสยัในประเดน็ต่างๆ กบัพนักงานขายไดโ้ดยตรง  
และเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

3.3 การจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (Online) 

เป็นอกีช่องทางการจําหน่ายรปูแบบหนึ�งที�มแีนวโน้มที�จะเพิ�มขึBนในอนาคต เนื�องจากปัจจุบนัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของ
กลุ่มบรษิทัฯ เป็นคนรุน่ใหม่ที�สามารถเขา้ถงึขอ้มลูประกนัภยัไดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนเลอืกซืBอประกนัภยัต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
ทั BงนีBประเภทประกันที�ขายผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นประกันภยัเฉพาะประกันวินาศภยั บางประเภทเท่านั Bน เช่น 
ประกนัภยัการเดนิทาง ประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล ซึ�งบรษิทัที�จะขายผา่นเวบ็ไซต ์(Online) จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตการเสนอ
ขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นอเิลก็ทรอนิกส ์(Online)  

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกลุ่มบรษิัทฯ มีช่องทางการจําหน่ายที�หลากหลาย ดงันั Bน จึงอาจมกีรณีที�ลูกค้าโทรเข้ามา
สอบถามขอ้มูลกรมธรรม์ประกนัภยั หรอืกรณีที�พนักงานขายเสนอขายกรมธรรม์ผ่านทางโทรศพัท์ ซึ�งถอืเป็นการจําหน่ายผ่าน
โทรศพัท ์(Telemarketing) แต่มกีารนําเสนอรปูแบบกรมธรรม์ และตดิต่อประสานงานเพิ�มเตมิผ่านพนักงานขายโดยตรง ซึ�งถอื
เป็นช่องทางการจําหน่ายผ่านการขายตรง (Face to Face) ดงันั Bนบรษิทัฯ จึงมองว่าการจําหน่ายของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นการ
จาํหน่ายผา่น Omni Channel ซึ�งเป็นการขายแบบผสมผสานระหวา่งช่องทางการจําหน่ายทุกประเภททั Bงในรูปแบบผ่านเวบ็ไซต์
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ของบรษิทัฯ (Online) หรอืแบบ Offline โดยจะเป็นการเชื�อมโยงช่องทางการขายผา่นการสื�อสารต่างๆ จนสามารถปิดการขายได ้
รวมทั Bงกระบวนการใหบ้รกิารหลงัการขายดว้ย 

4. การจดัหาผลิตภณัฑ ์ 

4.1 การคดัเล ือกและสรรหาค ู่ค ้า 

กลุ่มบรษิทัฯ มแีนวทางในการคดัเลอืกและสรรหาคูค่า้ ซึ�งไดแ้ก่บรษิทัประกนัภยั โดยสามารถสรปุนโยบายการคดัเลอืก
และสรรหาคูค่า้ ไดด้งันีB  

1) บรษิทัประกนัภยั นั Bนๆ จะตอ้งมคีวามมั �นคงทางการเงนิ และปฏบิตัติาม กฎหมาย หลกัเกณฑ์ วธิกีารที�เกี�ยวขอ้ง 
และประกาศ ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ คปภ.   

2) บรษิทัประกนัภยั นั Bนๆ สามารถจดัผลติภณัฑ์เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้

3) บรษิทัประกนัภยั นั Bนๆ จะตอ้งมคีวามเชี�ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในการรบัประกนัภยั การบรหิาร และจดัการ
ความเสี�ยง 

4) บรษิทัประกนัภยั นั Bนๆ จะตอ้งมกีารบรหิารจดัการ เรื�องการใหบ้รกิารหลงัการขาย และการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม
ทดแทน ไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามซื�อสตัย์ ยุตธิรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ ใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
กรมธรรม ์

4.2 การคดัเล ือกผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 

กลุ่มบรษิทัฯ มฝ่ีายพฒันาผลติภณัฑใ์นการกลั �นกรองและตดัสนิใจว่าจะเลอืกขายผลติภณัฑป์ระกนัภยัประเภทใด โดย
จะนําฐานขอ้มลูของลูกคา้ต่างๆ มาวเิคราะห ์เช่น อายุ รายได ้พฤตกิรรม และขอ้มูลอื�นๆ เพื�อนํามาพจิารณาความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเพื�อคดัเลือกรูปแบบผลิตภณัฑ์ที�เหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้ โดยฝ่ายงานดงักล่าวจะมเีกณฑ์ในการพจิารณาผลติภณัฑ์
ประกนัภยัจากบรษิทัประกนัภยั ทั BงนีBกระบวนการคดัเลือกผลติภณัฑ์เริ�มจากฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์จะจดัประชุมร่วมกบัคณะ
ผูบ้รหิาร เพื�อพจิารณาความตอ้งการของลูกคา้ และร่วมกนัสรปุรูปแบบผลติภณัฑ์ประกนัภยัที�จะเสนอขายใหก้บัลูกคา้ จากนั Bน
ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑจ์ะหารอืกบับรษิทัประกนัภยั เพื�อใหเ้สนอรปูแบบผลติภณัฑท์ี�สอดคล้องกบัรปูแบบผลติภณัฑท์ี�เหมาะสม 
รวมทั Bงจะนําเสนอรปูแบบผลติภณัฑป์ระกนัภยัที�มเีฉพาะกลุ่มบรษิทัฯ สามารถเสนอขายได ้โดยฝ่ายพฒันาผลติภณัฑจ์ะรว่มมอื
กบับรษิทัประกนัภยัในการพฒันาผลติภณัฑ์ดงักล่าว โดยใช้ขอ้มูลจากการวเิคราะหข์อ้มูลทางการตลาด การใช้ฐานขอ้มูลลูกคา้ 
การวเิคราะหแ์นวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลอดจนขอ้มลูจากแบบประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ ตลอดจนการประชุมร่วมกบั
ฝ่ายขายในการสอบถามความต้องการของลูกค้าโดยตรง อย่างไรก็ตามผลติภณัฑ์ทุกรูปแบบที�กลุ่มบรษิทัฯ เสนอขายจะเป็น
ผลติภณัฑ์ที�ได้รบัการอนุมตัิจาก สํานักงาน คปภ. แล้วเท่านั Bน รวมทั Bงเมื�อกลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาหรอืข้อตกลงกบับรษิทั
ประกนัภยัแลว้ กลุ่มบรษิทัฯ จะเตรยีมระบบ และกาํหนดกระบวนการดาํเนินงานดา้นการปฏบิตักิาร (Operation) เพื�อรองรบัการ
ขายรปูแบบผลติภณัฑป์ระกนัภยัรปูแบบนั Bนๆ ต่อไป  
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5.  การแข่งขนัในธรุกิจนายหน้าประกนัภยั   

หากเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่รายอื�น ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีารวางตาํแหน่งทางการตลาดโดยนําเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยั
ที�สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวา้ง (Mass) เนื�องจากกลุ่มบรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์ประกนัภยัที�หลากหลาย ตลอดจนลูกคา้
สามารถเปรียบเทียบรูปแบบประกนัภยั พิจารณาราคากรมธรรม์ของแต่ละบรษิัทประกนัได ้ตลอดจนพนักงานขายที�ได้รบั
ใบอนุญาตนายหน้าประกนัภยั ที�ไดร้บัการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจรปูแบบของประกนัภยัที�ตนขาย จงึทาํใหลู้กคา้สามารถสอบถาม และ
หาประกนัภยัที�สอดคลอ้งกบัทุกความตอ้งการลกูคา้ ไดใ้นที�สุด นอกจากนีBกลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารหลงัการ
ขาย เพื�อมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ที�ซืBอประกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น การอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อ
ประสานงานกบัศูนยซ่์อมรถ การใหค้าํปรกึษาในการเคลมประกนั การจดัหารถยนต์ในกรณีลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นฝ่ายถูก 
การใหบ้รกิารรบัแจ้งเหตุจากลูกค้า และการให้บรกิารคําแนะนําเรื�องการเรยีกรอ้งค่าสนิไหม การคุ้มครองตามเงื�อนไขของ
กรมธรรม์  ดงันั Bน จากการวางตําแหน่งทางการตลาดดงักล่าวทําใหบ้รษิทัฯ สามารถได้รบัประโยชน์จากการที�มคีู่แข่งที�วาง
ตาํแหน่งทางการตลาดเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ และไดร้บัประโยชน์จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�มแีนวโน้มในการทาํประกนัภยัมาก
ขึBน 

ทั BงนีB หากพจิารณาตลาดนายหน้าประกนัภยั นิตบิุคคลในประเทศไทย ตามข้อมูลของสํานักงาน คปภ. ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2561 พบว่า มบีรษิทัที�ข ึBนทะเบยีนเป็นบรษิทันายหน้าประกนัวนิาศภยัโดยตรงในประเทศไทย มจีํานวนทั BงสิBน 442 
บรษิทั ซึ�งมบีรษิทัที�มขีนาดใหญ่และขนาดเลก็ในแง่ของทั Bงรายได ้และสนิทรพัย ์โดยบรษิทัที�เป็นที�รูจ้กัโดยทั �วไปของประชาชน 
เช่น บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร ์จํากดั (มหาชน) บรษิทั ซิลค์สแปน อนิชวัรนัซ์ โบรคเกอร์เรจ จํากดั บรษิทั ไดเรค็ เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทั เอส. เอส. สแตน ดารด์ โบรคเกอร ์ จํากดั  ซึ�งบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัมเีวบ็ไซต์ ที�เป็นช่อง
ทางการขายออนไลน์ (Online) รวมทั Bงใหบ้รกิารใหค้ําปรกึษา นําเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัการประกนัภยัลูกคา้ ตลอดจนขายประกนั
วนิาศภยัผ่านทางช่องทางการขายอื�นๆ ไดแ้ก่ การขายผ่านทางโทรศพัท์ (Telemarketing) และการขายตรง (Face-to-Face) 
เช่นเดยีวกบั TQM Broker โดยหากพจิารณาจากบรษิทันายหน้าประกนัวนิาศภยัขา้งตน้ พบวา่ TQM Broker มรีายไดเ้ป็นลําดบั
ตน้ๆ จากจาํนวนบรษิทันายหน้าประกนัชวีติ ทั Bงหมด 442 บรษิทั  
 

นอกจากนีB จากขอ้มลูของสาํนกังาน คปภ. ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 พบว่า มบีรษิทัที�ข ึBนทะเบยีนเป็นบรษิทันายหน้า
ประกนัชวีติโดยตรงในประเทศไทย มจีาํนวนทั BงสิBน 180 บรษิทั โดยบรษิทัที�เป็นที�รูจ้กัโดยทั �วไปของประชาชน เช่น บรษิทั เอเอส
เอน็ ไลฟ์ โบรกเกอร ์จาํกดั หรอื บรษิทั กรงุศร ีไลฟ์ แอสชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จํากดั  ซึ�งบรษิทัดงักล่าวมบีรษิทัคู่คา้ที�เป็นบรษิทั
ประกนัชวีติหลายแหง่  และนําเสนอผลติภณัฑ์ประกนัชวีติประเภทต่างๆ เช่น เดยีวกบั TQM Life โดยหากพจิารณาจากบรษิทั
นายหน้าประกนัชวีติขา้งต้น พบว่า TQM Life มรีายไดเ้ป็นลําดบัต้นๆ จากจํานวนบรษิทันายหน้าประกนัชีวติ ทั Bงหมด 187 
บรษิทั  

จากพฤติกรรมของลูกค้าที�เปลี�ยนไปในปัจจุบนั จะเหน็ได้ว่ามบีรษิัทที�เป็นทั Bงบรษิทันายหน้าประกนัวนิาศภยั และ
นายหน้าประกนัชวีติ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที�หลากหลาย และไดร้บัความสะดวกในการเลอืกผลติภณัฑไ์ดท้ั Bง
สองประเภท โดยจากขอ้มลูของสาํนกังาน คปภ. ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 พบว่า มบีรษิทัที�ข ึBนทะเบยีนเป็นทั Bงบรษิทันายหน้า
ประกนัวนิาศภยั และบรษิทันายหน้าประกนัชวีติในประเทศไทย มจีํานวนทั BงสิBน 156 บรษิทั ซึ�งจากจํานวนของบรษิทัทั Bงหมด 
พบว่าบรษิทัส่วนมากเป็นสถาบนัทางการเงนิ โดยสถาบนัทางการเงนิที�เป็นที�รูจ้กัโดยทั �วไปของประชาชน เช่น ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
เป็นต้น ซึ�งสถาบนัการเงนิเหล่านีBนอกเหนือจากจะใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิแล้ว ยงันําเสนอผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยั และ
ประกนัชวีติ ซึ�งพนกังานขายที�มใีบอนุญาตนายหน้าประกนัภยัจะสามารถนําเสนอผลิตภณัฑไ์ดต้ามสาขาของธนาคารนั Bน ๆ ได้
ทั �วประเทศ  

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม (ถา้ม)ี    ไม่ม ี
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สรปุสาระสาํคญัของสญัญา         

1. สญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธรุกิจที�สาํคญั 

1.1 สญัญานายหน้าประกนัภยั กบับริษทัประกนัภยั 

ค ู่สญัญา บรษิทัประกนัวนิาศภยั ("ผูว่้าจา้ง") และ TQM Broker ("ผูใ้หบ้รกิาร") 
วนัที�ทาํสญัญา วนั เดอืน ปีที�ทาํสญัญาตามสญัญาของบรษิทัประกนัภยัวนิาศภยัแต่ละแหง่ 
รายละเอียดที�สาํคญั 
ของสญัญา 

ผู้ให้บริการได้รบัแต่งตั Bงเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัของบริษัทประกนัภัยวนิาศภยั ในการติดต่อ ชีBช่อง หรือ
จดัการใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลเขา้ทําสญัญาประกนัวนิาศภยักบับรษิทัประกนัภยัวนิาศภยัซึ�งเป็นผูว้่าจ้าง โดยได้รบั
ค่าบําเหน็จหรือค่าตอบแทนจากการทําหน้าที�เป็นนายหน้า โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการหรืองดเว้นการ
ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้ตกลงกบัผูว้า่จา้งในสญัญา ซึ�งหน้าที�และความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิารที�สาํคญั เชน่  
- ปฏิบัติตามเงื�อนไข ระเบียบ คําสั �งหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้างและ คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยและ

หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
- รบักรมธรรมป์ระกนัภยัจากผูว้า่จา้งและนําสง่กรมธรรมป์ระกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
- รบัเบีBยประกนัภยั ใบเสรจ็รบัเงนิ และ จากผูเ้อาประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยั โดยได้รบัมอบอํานาจเป็น

หนังสอืจากผูว้า่จา้ง และนําสง่แก่ผูว่้าจา้ง 
- ทวงถามและตดิตามใหผู้เ้อาประกนัภยัชาํระเบีBยประกนัภยัแกผู่ว้า่จา้งภายในระยะเวลาที�ผูว้า่จา้งกาํหนดหรอื

ตามที�กําหนดในกรมธรรม์ประกนัภัยหรือตามประกาศของ คปภ. แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน หากผู้เอา
ประกนัภยัไม่ชาํระเบีBยประกนัภยั นายหน้ามหีน้าที�แจ้งใหผู้ว้่าจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมส่งมอบ
กรมธรรม์ประกนัภยัและเอกสารใดๆ คนืแก่ผูว้่าจ้างเพื�อยกเลกิสญัญา มฉิะนั Bน ผูใ้หบ้ริการต้องรบัผดิชําระ
เบีBยประกนัภยัทั Bงหมด หรอืตามสดัส่วนของระยะเวลาที�สญัญาประกนัภยัไดใ้หค้วามคุม้ครองแลว้ 

- นําส่งเบีBยประกนัที�ได้รบัชาํระจากผูเ้อาประกนัภยัใหแ้กผู่้วา่จ้างภายในระยะเวลาที�คู่สญัญาตกลงกนั โดยไม่
นําเบีBยประกนัภยัดงักลา่วไปใชห้รอืหาประโยชน์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายใดๆ โดยความรบัผดิตอ้งชดใชค้่าเสยีหาย
ทั Bงหมดพรอ้มดอกเบีBยรอ้ยละ 15 ต่อปีนับแต่วนัที�นําเบีBยประกนัภยันั Bนไปใชห้รอืหาประโยชน์ 

ค่าตอบแทน ผูใ้หบ้ริการมสีทิธไิด้รบัผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบําเหน็จตามอตัราที�ผู้ว่าจา้งกําหนด และ/หรือ ประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ทั BงนีBต้องไม่เกนิอตัราที�นายทะเบยีนประกนัวนิาศภยักาํหนด โดยผู้ใหบ้ริการมสีทิธขิอรบั
คา่บําเหน็จดงักลา่วไดเ้มื�อผูว้า่จา้งไดร้บัชาํระเบีBยประกนัภยัเรยีบรอ้ยแลว้  

หลกัประกนั สญัญานายหน้าประกนัวนิาศภยับางฉบบัมขีอ้กาํหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารใหห้ลกัประกนัการชาํระหนีB และความเสยีหาย
ใดๆ ที�เกดิขึBนตามสญัญา โดยหากเมื�อมีการบงัคบัหลกัประกนัตามสญัญาแลว้ ยงัไม่เพียงพอแก่การชําระหนีB ผู้
ใหบ้รกิารตกลงชาํระหนีBสว่นที�ยงัขาดอยูท่ั Bงหมดใหแ้ก่ผูว้่าจ้างและผู้วา่จ้างจะคนืหรอืถอนหลกัประกนัขา้งต้นใหแ้ก่
ผูใ้หบ้รกิารเมื�อสญัญาสิBนสดุลงและเมื�อตรวจสอบแลว้วา่ไม่มภีาระหนีBหรอืคา่เสยีหายใดคา้งชาํระแกผู่ว้า่จา้ง 

ระยะเวลา  นบัจากวนัที�ทําสญัญาจนกว่าจะมกีารแจง้ใหส้ิBนสดุสญัญา หรอืมเีหตุใหส้ญัญาสิBนสดุลงตามที�ระบุในสญัญาแต่ละฉบบั 
การสิ�นส ุดของสญัญา สญัญาสิBนสุดลงเมื�อครบระยะเวลาที�กาํหนด หรอืมเีหตุตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่ละฉบบัซึ�งรวมถงึในกรณีดงันีB 

- คูส่ญัญาบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอ้กีฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้าตามระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 
- เมื�อผูใ้ห้บรกิารประพฤติผดิสญัญา ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข หรอืฝ่าฝืนขอ้กาํหนด นโยบาย หรือ

ระเบยีบของบรษิทัประกนัวนิาศภยั หรอืบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  
- เมื�อผูใ้หบ้รกิารขาดคุณสมบตักิารเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภัยตามที�กฎหมายกําหนด รวมถึงการถูกเพิก

ถอนใบอนุญาต ขาดการต่ออายุใบอนุญาต หรอืไม่ได้รบัการต่อใบอนุญาต  
- ผูใ้ห้บรกิารดําเนินการใดๆ อนัก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บริษทัประกนัภยัวนิาศภยั ผู้เอาประกนัภยั ผูร้บั

ประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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1.2 สญัญานายหน้าประกนัชีวิต กบับริษทัประกนัชีวิต 

ค ู่สญัญา บรษิทัประกนัชวีติ ("ผูว้า่จา้ง") และ TQM Life ("ผูใ้หบ้รกิาร") 
วนัที�ทาํสญัญา วนั เดอืน ปีที�ทาํสญัญาตามสญัญาของแต่ละผูว้า่จา้ง 
รายละเอียดที�สาํคญั 
ของสญัญา 

ผู้ให้บริการได้รบัแต่งตั Bงเป็นนายหน้าของผู้ว่าจ้าง มีหน้าที�ในการเสนอขาย ชีBช่อง หรือจดัการให้บุคคลเข้าทํา
สญัญาประกนัชวีติกบัผูว้า่จา้ง โดยมุ่งหวงัใหไ้ด้รบัคา่บําเหน็จหรือคา่ตอบแทนจากการทําหน้าที�เป็นนายหน้า และ
ตอ้งดําเนินการหรอืงดเวน้การดําเนินการอื�นใดตามที�ได้ตกลงกบัผู้ว่าจ้างในสญัญา ซึ�งหน้าที�และความรบัผดิชอบ
ของผูใ้หบ้รกิารที�สาํคญั เชน่ 
- แจ้งให้ผู้ขอทําประกนัชวีิตทราบถึงสิทธิและหน้าที�ในการเปิดเผยข้อมูลอนัเป็นสาระสําคญัต่อการรบัทํา

สญัญาประกนัชวีติโดยผู้ว่าจา้ง โดยต้องไม่แนะนําใหผู้ข้อทําประกนัชวีติแจง้ขอ้ความเทจ็หรอืปกปิดความ
จรงิต่อบรษิทัประกนั รวมถงึดําเนินการต่าง ๆ ตามที�ไดต้กลงกบัผูว้า่จา้งเกี�ยวกบัการขอทาํประกนั และ/หรอื 
การจัดทําสัญญาประกนัชีวิตของผู้ขอทําประกนัชีวิต พร้อมเปิดเผยขอ้มูลทั Bงหมดแก่ผู้ว่าจ้างเพื�อการ
พจิารณารบัทําสญัญาประกนัชวีติ รวมถงึแจง้และส่งมอบขอ้มูลของผูข้อเอาประกนัภยัแก่บรษิทัประกนัภัย
วนิาศภยัตามวธิกีารและระยะเวลาที�ได้ตกลงกนั 

- รบัเบีBยประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั โดยไดร้บัมอบอํานาจเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงรบัและนําสง่คนื
ค่าเบีBย หรือเอกสารต่าง ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้เอาประกันภัย (แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการ เงื�อนไข และ
ระยะเวลาที�ตกลงกนั รวมถงึดําเนินการต่าง ๆ ในเรื�องเกี�ยวกบัเบีBยประกนัภยั และ/หรอืกรมธรรม์ตามที�ได้
ตกลงกบับรษิทัประกนัภยั  

- ปฏบิตัติามเงื�อนไข ระเบยีบ คาํสั �งหรอืขอ้บงัคบัของผูว้า่จา้งในเรื�องต่าง ๆ  
- ปฏบิัตติามกฎหมายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัหรือคาํส ั �งใดที�ออกโดย คปภ. สมาคมประกนัชวีติ 

และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
- ทวงถามและตดิตามใหผู้เ้อาประกนัภยัชําระเบีBยประกนัชวีติแก่ผูว้่าจ้างภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

หากผู้เอาประกนัภัยไม่ชําระเบีBยประกนัชวีิต ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
พร้อมส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภัยและเอกสารใด ๆ คืนเพื�อผู้ว่าจ้างจะยกเลิกสญัญาประกนัชวีิตต่อไป 
มิฉะนั Bน ผู้ให้บริการต้องรบัผิดชําระเบีBยประกนัชวีติทั Bงหมด หรือตามสดัส่วนของระยะเวลาที�ได้ให้ความ
คุม้ครองแลว้ 

ค่าตอบแทน ผูว้่าจ้างจะจ่ายค่าบําเหน็จอนัเนื�องจากการเป็นนายหน้าประกนัชวีติ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตามอตัราที�ผู้
วา่จา้งกาํหนด และ/หรอื แจง้ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป โดยผูใ้หบ้รกิารมสีทิธไิดร้บัคา่บําเหน็จ และผลประโยชน์ต่าง 
ๆ ตามที�ระบุดงักลา่ว 

ระยะเวลา  นับจากวนัที�ทําสญัญาจนกว่าจะมกีารแจ้งให้สิBนสดุสญัญา หรอืมีเหตุใหส้ญัญาสิBนสุดลงตามที�ระบุในสญัญาแต่ละ
ฉบบั 

หลกัประกนั สญัญานายหน้าประกนัชวีติบางฉบบัมขีอ้กาํหนดใหผู้้ใหบ้รกิารใหห้ลกัประกนัการชําระหนีBและความเสยีหายใด ๆ 
ที�เกดิขึBนตามสญัญา ภายใต้เงื�อนไขที�ระบุในสญัญาซึ�งรวมถงึการใหส้ทิธผูิ้ว่าจ้างเรยีกให้ผูใ้หบ้ริการเปลี�ยน จดัหา
ใหม่หรอืเพิ�มเตมิผูค้ํBาประกนั หรอืเปลี�ยนหรอืจดัหาหลกัทรพัยเ์พื�อคํBาประกนัเพิ�มเตมิได ้ 

การสิ�นส ุดของสญัญา สญัญาสิBนสุดลงเมื�อมเีหตุตามที�กําหนดไวใ้นสญัญาแต่ละฉบบัซึ�งรวมถงึในกรณีดงันีB 
- มกีารบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอ้กีฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาและเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้น

สญัญา 
- เมื�อผูใ้ห้บรกิารประพฤติผดิสญัญา ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข หรอืฝ่าฝืนขอ้กาํหนด นโยบาย หรือ

ระเบยีบของผูว้า่จา้ง หรอืบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  
- เมื�อผูใ้หบ้รกิารไม่ดําเนินการแกไ้ขการผดิสญัญาภายในระยะเวลาที�ผูว้า่จา้งกําหนด 
- เมื�อผูใ้ห้บรกิารขาดคณุสมบตักิารเป็นนายหน้าประกนัชวีติตามที�กฎหมายกําหนด รวมถึงการถูกเพกิถอน

ใบอนุญาต ถูกพกัใบอนุญาต ขาดการต่ออายใุบอนุญาต หรอืไม่ไดร้บัการต่อใบอนุญาต  
ผูใ้หบ้รกิารดําเนินการใด ๆ อนัก่อให้เกดิ และ/หรือ จะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูว้่าจ้าง ผู้เอาประกนัภัย ผู้รบั
ประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืบุคคลอื�นตามที�ระบุในสญัญา 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)   ไม่ม ี            

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจดัการ     ไม่ม ี          

โครงการดาํเนินงานในอนาคต     

1. โครงการสาํหรบัปรบัปรงุและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 โครงการพฒันาช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยการลงทุนในระบบ Chat Bot ใน TQM 
Broker 

กลุ่มบรษิทัฯ มีแผนในการขยายช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
รปูแบบอื�นๆ ไดแ้ก่ การขายผ่านระบบแอปพลเิคชั �น (Online Application) เพื�อใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้
เป้าหมาย และทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัได ้ โดยแผนในการขยายช่องทางการขายดงักล่าว 
บรษิทัฯ มแีผนการลงทุนเพื�อพฒันาช่องทางการขาย โดยลงทุนในระบบ Chat Bot ที�เป็นระบบช่องทางการขายที�สามารถ
เชื�อมต่อไดก้บัทุกๆ ช่องทางการสื�อสารผ่านสงัคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook รวมถงึ Application อื�นๆ ที�อาจมกีาร
พฒันาขึBนในอนาคตเป็นตน้ ซึ�งเป็นจุดที�ลูกคา้สามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารของกลุ่มบรษิทัฯ เพื�อใชใ้นการนําเสนอขอ้มูล การขาย 
การชําระเงนิ การใหบ้รกิาร ตลอดจนการรอ้งเรยีนต่างๆ ผ่านระบบดงักล่าวแบบการใหบ้รกิารเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว หรอื One 
Stop Service รวมทั Bงเป็นการช่วยตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างสะดวกรวดเรว็ ทําใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ้และใช้
บรกิารกบักลุ่มบรษิทัฯ มากขึBนนอกจากนีB การพฒันาระบบดงักล่าวยงัเป็นการช่วยกลุ่มบรษิทัฯ ในการลดตน้ทุนดา้นบุคลากร
โดยการนําระบบเขา้มาช่วยในการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ อกีทั Bงยงัช่วยรองรบัการเตบิโตของกลุ่มบรษิัทฯ ในอนาคตอกี
ดว้ยอยา่งไรกต็ามประเภทผลติภณัฑป์ระกนัภยัที�ขายผา่นระบบแอปพลเิคชั �น (Online Application) ดงักล่าวจะตอ้งเป็นประเภท
ที�สาํนักงาน คปภ. อนุญาตใหเ้สนอขายไดเ้ท่านั Bน เช่น ประกนัภยัการเดนิทาง ประกนัชวีติบางประเภท หรอืประกนัภยัรถยนต์
ชั Bน 2,3 หรอื 5 (ประกนัภยัรถยนต์ชั Bน 2+ และ 3+) เป็นต้น รวมทั Bงจะต้องไดร้บัใบอนุญาตการขายผ่านระบบแอปพลิเคชั �น 
(Online Application) แลว้ดว้ย 

งบประมาณ : ประมาณ 15.0 ลา้นบาท 

ระยะเวลาที�ใช้ในการพฒันาโครงการ : การพฒันาโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันีB 

1. ระยะที� 1 ประมาณเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2561 : พฒันากระบวนการนําเสนอผลติภณัฑ ์กระบวนการขาย 
และการชาํระเงนิ 

2. ระยะที� 2 ประมาณปลายปี 2561– ปี 2562 : พฒันากระบวนการใหบ้รกิารต่างๆ อาท ิการแจง้รถเสยี การ
ใหบ้รกิารขอ้มลู เป็นตน้ 

3. ระยะที� 3 ประมาณปี 2562– ปี 2563 : พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ เพิ�มเตมิ 

สถานะปัจจบุนั : กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริ�มดาํเนินการตามแผนระยะที� 1 โดยไดม้กีารเปิดตวัระบบดงักล่าวเมื�อวนัที� 3 กนัยายน 2561 
สาํหรบัแผนระยะที� 2 กลุ่มบรษิทัฯ จะเริ�มนําเสนอผลติภณัฑเ์พิ�มเตมิ และเปิดตวัระบบกระบวนการใหบ้รกิาร
ต่างๆ เช่น การแจง้รถเสยี การใหบ้รกิารขอ้มลู ภายในไตรมาส 4 ปี 2561 
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1.2 การจดัต ั �งศนูยข์้อม ูลสาํรองข้อมลูภายนอกและก ู้ค ืนระบบ (Disaster and Recovery Site: DR Site) ใน TQM 

Broker 

ปัจจุบนัเพื�อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ  มรีะบบการสาํรองขอ้มูลภายนอกและกูค้นืระบบที�เหมาะสม กลุ่มบรษิทัฯไดส้ํารองขอ้มูล
ผา่น Tape Backup และ  Storage Backup โดย Tape Backup ที�ทาํการสาํรองขอ้มลูนั Bนไดจ้ดัเกบ็ภายนอกบรษิทัฯ โดยจดัเก็บ
ที�บรษิทัที�ใหบ้รกิารการสาํรองขอ้มลูที�กลุ่มบรษิทัฯ วา่จา้ง  

อยา่งไรกต็ามการดาํเนินงานดงักล่าวมคีวามจําเป็นที�จะตอ้งพึ�งพาการใชบุ้คลากรภายนอกที�เชี�ยวชาญ ดงันั Bนเพื�อเป็น
การรองรบัการขยายตวัของธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ การป้องกนัการสญูหายและความเสยีหายของขอ้มลู การสรา้งและรกัษาความ
ต่อเนื�องในการดาํเนินธุรกจิตามแผนสรา้งความต่อเนื�องทางธุรกจิ (Business Continuity Plan) ตลอดจนการรกัษาความเชื�อมั �น
ของลกูคา้ บรษิทัฯ จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัที�จะตอ้งลงทุนเพิ�มเตมิในการพฒันากระบวนการสาํรองขอ้มลูภายนอกและกู้คนื
ระบบ (Disaster and Recovery Site: DR Site) เพิ�มเตมิ เนื�องจากเมื�อเกดิเหตุการณ์ที�ไม่คาดคดิ จะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถกูค้นื
และกลบัมาดาํเนินธุรกจิไดใ้นระยะเวลาที�ส ั Bนที�สุด อกีทั Bงยงัมกีารทํา  Replicate ขอ้มูล server  ต่างๆ ไปเกบ็ไวท้ี�ฝั �ง DR Site 
ตลอดเวลา ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถเปิดระบบสํารองฝั �ง DR Site ขึBนมาใช้ได ้และสามารถดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ได้
อยา่งต่อเนื�องทนัท ี  

งบประมาณ :  

1. DR Site 1.2 ลา้นบาท 

2. ซืBอ Server ใหม่ 5.0 ลา้นบาท (Server เดมิที�สาํนกังานใหญ่นําไปใช ้DR Site)  

ระยะเวลาที�ใช้ในการพฒันาโครงการ : ปี 2562 

2. โครงการพฒันากระบวนการทางธรุกิจ โดยการลงทนุในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใน TQM 
Broker 

เป็นระบบที�จะเชื�อมโยงระบบงานต่างๆ ของบรษิทัฯ เขา้ดว้ยกนั ตั Bงแต่ ระบบงานขาย ระบบงานดา้นบญัชแีละการเงนิ 
รวมไปถงึระบบงานทรพัยากรบุคคล เพื�อช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถวางแผน และบรหิารทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยลด
เวลาและขั Bนตอนการทาํงาน ตลอดจนการเพิ�มขดีความสามารถ เพิ�มความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั เพื�อใหส้ามารถรองรบังานขาย
ที�จะเพิ�มมากขึBนในอนาคตและทาํใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุแก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ   

งบประมาณ : ประมาณ 50.0 – 80.0 ลา้นบาท 

ระยะเวลาที�ใช้ในการพฒันาโครงการ : การพฒันาโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันีB 

1. ระยะที� 1 ประมาณปี 2563 : การศกึษารายละเอยีดโครงการเพื�อวางระบบงาน และวางรปูแบบการเชื�อมต่อขอ้มูล
เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

2. ระยะที� 2 ประมาณปลายปี 2563 – ตน้ปี 2564 : กระบวนการจดัจ้างที�ปรกึษาที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) 

ระยะที� 3 ประมาณปี 2564 –  ปี 2565 : ดาํเนินการใชร้ะบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
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รายการระหว่างกนัที�สาํคญัที�อาจมตี่อเนื� องในอนาคต 

รายละเอยีดรายการระหว่างกนัทั Bงหมด โปรดพจิารณาในหนงัสอืชีBชวน สว่นที� 2.3.14 รายการระหว่างกนั 
1. การเช่าอาคารสาํนักงานจากบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

บคุคลที�อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ�นสุด 
31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

งวดเก้าเด ือนสิ�นสุด 
30 กนัยายน 2561 
 (หน่วย: ล ้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

1.1 บรษิทั อเีทอนอล 
โกรท คอรป์อเรชั �น 
จํากดั (“อเีทอนอล โก
รท”) 

TQM Broker TQM Life และ 
Casmatt เชา่อาคารสาํนักงาน
ใหญ่และสาํนักงานสาขา จาก                  
อเีทอนอล โกรท 
(1) ค่าเช่าและค่าบรกิาร 
- คา่เช่าและคา่บรกิาร 
 (2) เงนิประกนัการเช่าอาคาร 
- เงนิประกนัความเสยีหายจาก
การเชา่อาคาร 
(3) ค่าสาธารณูปโภค 
- คา่สาธารณูปโภค  
- คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

 
 
 

 
 

61.34 
 

40.71 
 

 
16.80 
1.33 

 
 
 
 
 

59.84 
 

19.07  
 

 
12.77 
1.29 

- TQM Broker เชา่อาคารพรรณนิภา 1 ชั Bน 1-6 พืBนที�รวม 6,029 ตารางเมตร และอาคาร
พรรณนิภา 2 ชั Bน 1-7   พืBนที�รวม 6,121 ตารางเมตร  เพื�อใชเ้ป็นอาคารสาํนักงานใหญ่ และ
เช่าอาคารสํานักงานสาขาจํานวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาอยุธยา อุดรธานี ระยอง พิษณุโลก 
นครปฐม เชยีงใหม่ และขอนแก่น (สําหรบัสาขานครราชสมีาได้ยกเลกิการเช่าตั Bงแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2561) เพื�อใชเ้ป็นอาคารสาํนักงานสาํหรบัตดิต่อธุรกจิของบรษิัท 
- TQM Life เชา่อาคารพรรณนิภา 2 ชั Bน 2-4 พืBนที�รวม  427 ตารางเมตร เพื�อใชเ้ป็นอาคาร
สาํนกังานใหญ่ 
- Casmatt ได้เช่าอาคารพรรณนิภา  1 ชั Bน 4 พืBนที�รวม 390.8 ตารางเมตร เพื�อใชเ้ป็นอาคาร
สาํนกังานใหญ่  
 
ทั BงนีB TQM Broker TQM Life และ Casmatt ตกลงวางเงนิประกนัความเสยีหายจากการเช่า
อาคารเป็นระยะเวลา 3 เดอืนซึ�งเป็นเงื�อนไขการคา้ทั �วไป สําหรบัค่าสาธารณูปโภค ได้แก ่ค่า
นํBาและคา่ไฟฟ้า เป็นค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึBนจรงิที�เรยีกเกบ็จากหน่วยงานราชการ 
 
การกาํหนดราคา 
อตัราค่าเชา่และค่าบรกิารของอาคารสํานักงานใหญ่ ได้แก่ อาคารพรรณนิภา 1 และอาคารพรรณ
นิภา 2 และอาคารสาํนักงานสาขา 8 แห่ง เป็นอตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรที�เทยีบเคยีงได้กบัราคา
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ สาํหรบัค่าสาธารณูปโภค เป็นอตัราค่าใชจ้่ายที�ใชจ้รงิตามใบแจ้งหนีB
ที�เรยีกเกบ็จากหน่วยงานราชการ  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การเช่าอาคารเพื�อใช้เป็นสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา ในอัตราค่าเช่าที�สามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคาประเมนิโดยผูป้ระเมินอสิระ เป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกติ ที�มีความ
จําเป็นและสมเหตุสมผล 
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2. การจ่ายค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายให้กบับคุคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง 

บคุคลที�อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ�นสุด 
31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

งวดเก้าเด ือนสิ�นสุด 
30 กนัยายน 2561 
 (หน่วย: ล ้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

2.1 บรษิทั ดาราเดลี� จํากดั 
(“ดาราเดลี�”) 

1) บรษิทัฯ และ TQM Broker 
จ่ายค่าโฆษณาใหแ้ก่ดาราเดลี� 
 
- คา่โฆษณา 
- คา่โฆษณาคา้งจ่าย 
 

 
 
 

6.47 
4.53 

 
 

 
3.09 
0.75 

บรษิทัฯ และ TQM Broker ซืBอสื�อโฆษณาทางโทรทศัน์ หนังสอืพิมพ์ และสื�อออนไลน์ จาก
ดาราเดลี� ซึ�งเป็นผู้ประกอบการสื�อบนัเทงิในประเทศไทย เพื�อเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์
สนิคา้และบรกิารของบริษัทฯ ไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมาย ซึ�งเป็นกลุ่มลูกคา้รายย่อยที�มคีวาม
หลากหลายและมีความสนใจในสื�อบันเทงิ ทั BงนีB บริษัทฯมีนโยบายการซืBอสื�อโฆษณาโดย
พจิารณากลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั โดยมุ่งเน้นการทําตลาดไปสู่กลุ่มลกูคา้รายย่อยและได้ลง
โฆษณาผ่านสื�อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั Bงดาราเดลี�ที�มุ่งเน้นรายย่อยและมีการวดั
ประสิทธิผลของช่องทางสื�อโฆษณาต่างๆ โดยสมําเสมอ นอกจากนีB บริษัทฯ และ TQM 
Broker ได้จา้งดาราเดลี�ถ่ายทําและผลติสื�อโฆษณาและสกู๊ปขา่วกจิกรรมของบรษิทัฯ โดยฝ่าย
การตลาดของบริษทัฯ เป็นผู้ควบคุมตดิตามและตรวจสอบความครบถ้วนของการรบับรกิาร 
และเป็นผูจ้ดัทําประมาณการคา่ใชจ้า่ยและขออนุมตังิบประมาณคา่โฆษณาและคา่สง่เสรมิการ
ขายประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติบ
ประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัทฯ และจะทําการพิจารณาการจัดกิจกรรมเป็นครั Bงตาม
สภาวะการณ์และแนวโน้มการตลาดที�เหมาะสมในช่วงเวลานั Bนโดยมีการจัดทําการ
เปรยีบเทยีบราคาและถอืปฏบิตัติามระเบยีบขั Bนตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 
 
การกาํหนดราคา 
อัตราค่าโฆษณาเป็นอัตราที�ใกล้เคียงกับราคาตลาดที�บริษัทฯ สามารถจัดหาได้จาก
บุคคลภายนอก ภายใต้เงื�อนไขทางการคา้โดยทั �วไป สําหรบัค่าถ่ายทําและผลติสื�อมีลกัษณะ
เฉพาะที�ไม่สามารถหาราคาตลาดมาเทยีบเคยีงจะกําหนดด้วยวธิรีาคาต้นทุนบวกด้วยส่วน
ต่าง (Cost Plus) ที�ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดทั �วไป 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การซืBอสื�อโฆษณาประชาสมัพันธ์และการผลิตสื�อเป็นรายการส่งเสริมการขายที�มีราคา
ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดหรอืมอีตัรากาํไรสว่นต่างที�สามารถเทยีบเคยีงได้กบัอตัราตลาดทั �วไป 
และมีเงื�อนไขการคา้ทั �วไป เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มี
ความจําเป็นและสมเหตุสมผล  
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บคุคลที�อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ�นสุด 
31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

งวดเก้าเด ือนสิ�นสุด 
30 กนัยายน 2561 
 (หน่วย: ล ้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

  2) TQM Broker และ TQM Life 
จ่ายค่ากจิกรรมส่งเสรมิการขาย
ภายในประเทศใหแ้กด่าราเดลี� 
 
- คา่กจิกรรมส่งเสรมิการขาย
ภายในประเทศ 
- คา่กจิกรรมส่งเสรมิการขาย
ภายในประเทศคา้งจ่าย 
 
 

 
 

 
 

12.38 
 

5.35 
 

 
 
 

 
8.39 

 
0.48 

 
 

TQM Broker และ TQM Life จดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นกจิกรรมที�จดั
ขึBนร่วมกบัคูค่า้ของบรษิทัฯ เพื�อประชาสมัพนัธ์สนิคา้และบรกิาร ทั Bงกจิกรรมภายในประเทศ 
และต่างประเทศ กจิกรรมภายในประเทศ อาทเิช่น กจิกรรม TQM Family Club เป็นกจิกรรม
ร่วมกบัลกูคา้เดนิทางทอ่งเที�ยวในประเทศ กจิกรรมหกรรมคนสร้างสุขเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกบั
ประกนัภยั เป็นต้น โดยเน้นการทํากจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัลูกคา้ของบรษิัทฯ หรอืสื�อมวลชน 
เพื�อสรา้งความสมัพนัธ์และเสรมิสรา้งความภกัด ี(Brand Loyalty) ต่อบรษิทัฯ ให้เกดิการบอก
ต่อ และช่วยลดระดบัอตัราการยกเลกิการใชบ้รกิารต่ออายกุรมธรรม์ในปีต่อไป และเพื�อเป็น
การสร้างเครอืขา่ยตลอดจนสร้างฐานลูกคา้ใหม่จากผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม โดย TQM Broker ได้
จดัจ้างดาราเดลี� ซึ�งมคีวามเชี�ยวชาญในการจดักจิกรรมและมดีาราที�เขา้ร่วมในการจดักจิกรรม
ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนีB บริษัทฯ ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กจิกรรมเพื�อวดัประสทิธผิลของการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย โดยฝ่ายการตลาดของบรษิทั
ฯ เป็นผู้ควบคุมติดตามและตรวจสอบความครบถ้วนของการรับบริการ อาทิเช่น  การ
ตรวจสอบผลการออกอากาศโฆษณาโดยมีชื�อรายการ วนัออกอากาศและช่วงเวลาที�ชดัเจน 
การสุม่ตรวจสอบการออกอากาศโฆษณาในชว่งเวลา การตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ถงึและการ
อ่าน (Reach) ของ Social Media แต่ละชอ่งทาง และเป็นผูจ้ดัทําประมาณการค่าใช้จ่ายและ
ขออนุมัติงบประมาณค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายประจําปีต่อคณะกรรมการบริหาร
พจิารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตังิบประมาณประจําปีของกลุม่บรษิทัฯ และ
จะทําการพิจารณาการจัดกิจกรรมเป็นครั Bงตามสภาวะการณ์และแนวโน้มการตลาดที�
เหมาะสมในชว่งเวลานั Bนโดยถอืปฏบิตัิตามระเบียบขั Bนตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่าง
กนั 
 
การกาํหนดราคา 
การกําหนดราคาค่าจดักจิกรรมส่งเสริมการขายเป็นราคาที�เทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาดที�กลุ่ม
บรษิทัฯ สามารถจดัหาได้จากบุคคลภายนอกหรอืในกรณีที�เป็นกจิกรรมที�มลีกัษณะเฉพาะที�ไม่
สามารถหาราคาตลาดอื�นมาใชเ้ทยีบเคยีง จะกําหนดด้วยวธิรีาคาต้นทุนบวกด้วยสว่นต่าง (Cost 
Plus) ที�ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดทั �วไป  
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บคุคลที�อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ�นสุด 
31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

งวดเก้าเด ือนสิ�นสุด 
30 กนัยายน 2561 
 (หน่วย: ล ้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที�มีความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยมรีาคาและเงื�อนไขที�สามารถเทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาด หรอืมอีตัรากําไร
สว่นต่างที�สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาดทั �วไป  
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บคุคลที�อาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ รอบปีสิ�นสุด 
31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

งวดเก้าเด ือนสิ�นสุด 
30 กนัยายน 2561 
 (หน่วย: ล ้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

2.2 บรษิทั ดาราเดลี�ทวัร ์
จํากดั (“ดาราเดลี�ทวัร”์) 

TQM Broker จ่าคา่จดักจิกรรม
ส่งเสรมิการขายและคา่ใชจ้่ายใน
การเดินทางต่างประเทศ ใหแ้ก่
ดาราเดลี�ทวัร ์
- คา่จดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย
และค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ต่างประเทศ 
- คา่จดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย
และค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ต่างประเทศคา้งจ่าย 
 

 
 
 

 
28.03 

 
 

8.59 

 
 
 

 
0.22 

 
 

- 

TQM Broker จดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นกจิกรรมที�จดัขึBนร่วมกบัคูค่า้
ของบรษิทั ทั Bงกจิกรรมภายในประเทศ และต่างประเทศ กจิกรรมที�จดัขึBนในต่างประเทศ อาทิ
เชน่ งานแถลงขา่ว Motor for Lady ที�ประเทศไต้หวนัในปี 2560 และประเทศเกาหลใีนปี 
2561 เป็นต้น โดยเน้นการทาํกจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัลกูคา้ของบรษิทัฯ สื�อมวลชน หรอื
พนกังานขายของบรษิทั เพื�อประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ และเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธ ์ตลอดจนไดจ้ดักจิกรรมใหแ้ก่พนกังานขายของกลุม่บรษิทัฯ เพื�อสรา้งแรงจูงใจ
และเป็นรางวลัความสําเรจ็สาํหรบัการบรรลเุป้ายอดขาย โดยว่าจ้างดาราเดลี�ทวัร ์ซึ�งมคีวาม
เชี�ยวชาญในการจดัทรปิการเดนิทางเฉพาะกลุม่ และดําเนินธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิทาง 
การจดัหาเที�ยวบนิ ที�พกั และประสานงานออกเอกสารการเดนิทางตามที�บรษิทัฯ กาํหนด 
โดยบรษิทัฯ ใชบ้รกิารดาราเดลี�ทวัรป์ระมาณรอ้ยละ 80 ของคา่จดักจิกรรมและคา่ใชจ้่าย
เดนิทางต่างประเทศทั Bงหมด ทั BงนีB คดิเป็นรอ้ยละ 30-40 ของยอดขายทั Bงหมดของดาราเดลี�
ทวัร ์ นอกจากนีBบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําแบบสาํรวจความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมเพื�อวดั
ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย   
 
การกาํหนดราคา 
การกาํหนดราคาการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายเป็นราคาที�เทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาดที�กลุ่ม
บรษิทัฯ สามารถจดัหาไดจ้ากบุคคลภายนอก หรอืในกรณีที�เป็นกจิกรรมที�มลีกัษณะเฉพาะที�ไม่
สามารถหาราคาตลาดอื�นมาใชเ้ทยีบเคยีง จะกําหนดดว้ยวธิรีาคาตน้ทนุบวกดว้ยสว่นต่าง (Cost 
Plus) ที�ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดทั �วไป 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายเป็นรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิี�มคีวามจําเป็นและ
สมเหตุสมผล โดยมรีาคาและเงื�อนไขที�สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด หรอืมอีตัรากาํไร
สว่นต่างที�สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราตลาดทั �วไป 
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นอกจากนีB รายการระหวา่งกนัที�อาจมตี่อเนื�องในอนาคตอื�นซึ�งเป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิี�มเีงื�อนไขการคา้ทั �วไป และคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่าเป็นรายการที�มคีวามจาํเป็นและสมเหตุสมผล เช่น 

 

ลกัษณะรายการ 
รอบปีสิ�นส ุด 

31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

งวดเก้าเดือนสิ�นส ุด 
30 กนัยายน 2561 
(หน่วย: ล ้านบาท) 

รายการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ 
- ค่าตรวจสอบอุบตัิเหตุ 
- ค่าตรวจสอบอุบตัิเหตุค้างจ่าย 

 
6.96 
2.31 

 
1.66 
0.02 

การให้บริการดูแลและรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ให้กับบุคคลที-อาจมีความขดัแย้ง 
- รายได้ค่าบริการ 

 
- 

 
0.14 

รายได้จากการขายประกนัให้กับผู้บริหารและบุคคลที-อาจมีความขดัแย้ง 0.21 0.16 

การคํ4าประกนัตามสัญญาแต่งตั4งนายหน้าประกนัภยั 1/ วงเงนิเป็นไปตาม 
แต่ละสัญญา 

วงเงนิเป็นไปตาม 
แต่ละสัญญา 

  
1/ บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งเจรจากบับรษิทัประกนัภยัที�เป็นคู่คา้ของบรษิทัฯ เพื�อดําเนินการปลดภาระการคํBาประกนัส่วนบุคคลใหก้บับรษิทัฯ ซึ�งคาดวา่จะดําเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2561
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ภาระผกูพนั    

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าที�ดนิ อาคารสาํนักงาน ยานพาหนะและอปุกรณ์ โดย
อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตั Bงแต่ 1 ถงึ 5 ปี 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจีํานวนเงนิขั Bนตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั BงสิBนภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน
ดงันีB 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 

จ่ายชาํระ  
ภายใน 1 ปี 55.8 ลา้นบาท 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี 48.5 ลา้นบาท 

 
 
ปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญับางรายการ   

รายละเอยีดปัจจยัความเสี�ยงที�สาํคญัโปรดพจิารณาในหนงัสอืชีBชวน สว่นที� 2.2.3 ปัจจยัความเสี�ยง 

1. ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละข้อบงัคบัต่างๆ  จากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

1.1 การที�บรษิทัย่อยไม่สามารถปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�ใชบ้งัคบักบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัยอ่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทั Bงที�เป็นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศต่างๆ ที�มอียู่
ในปัจจุบนั และที�จะมกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิต่อไปในอนาคต อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ 
ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

ที�ผ่านมาบรษิทัย่อยไดร้บัใบอนุญาตนายหน้าประกนัวนิาศภยั และใบอนุญาตนายหน้าประกนัชวีติ รวมทั Bง
ไดร้บัการต่ออายใุบอนุญาตมาอย่างต่อเนื�องรวมระยะเวลา 15 ปี สาํหรบัใบอนุญาตนายหน้าประกนัวนิาศภยั
ทางตรง และรวมระยะเวลา 10 ปี สาํหรบัใบอนุญาตนายหน้าประกนัชวีติทางตรง นอกจากนีBบรษิทัฯและ
บรษิทัยอ่ยยงัไม่เคยมขีอ้พพิาทใดๆกบัคปภ. จนเกดิเป็นคดฟ้ีองรอ้งในชั Bนศาลแต่อยา่งใด 

1.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

การประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัและประกนัชวีติของบรษิทัย่อย จําเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของขอ้มูล ซึ�งถอืเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามความหมายของร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล หากรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล มผีลใช้บงัคบั บรษิทัย่อยจะมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑต์่างๆ เกี�ยวกบัการเกบ็ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล  

อยา่งไรกต็าม แมร้า่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวจะยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั ไม่ว่าบรษิทัย่อยจะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลกูคา้มาโดยวธิใีด บรษิทัยอ่ยไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการเกบ็ การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บุคคล และกลุ่มบรษิทัจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ต่อไปเมื�อมผีลบงัคบัใช ้
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2. ความเสี�ยงด้านธรุกิจของบริษทั  

2.1  การมคีูค่า้รายใหญ่ (คูค่า้ที�บรษิทัฯ มรีายไดค้า่นายหน้าและรายไดค้า่บรกิารอื�นที�ไดร้บัมากกวา่รอ้ยละ 10) 

เนื�องจากกลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัขึBนอยู่กบัลูกคา้รายใหญ่จํานวน 2-4 รายในปี 2558 – 2560 และงวด 9 
เดอืนแรกของปี 2561 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.7, 51.2, 44.3 และ 55.4 ของรายไดค้่านายหน้าและรายได้
ค่าบรกิารอื�นรวมซึ�งคู่คา้รายใหญ่ดงักล่าวเป็นบรษิทัประกนัภยัขนาดใหญ่ซึ�งถอืเป็นผูป้ระกอบรายหลักใน
อตุสาหกรรม ดงันั Bนหากบรษิทัคู่คา้มกีารยกเลกิสญัญา ปรบัลดผลประโยชน์ลง หรอืหากบรษิทัคู่คา้เกดิปัญหา
ในการดาํเนนิธุรกจิ กจ็ะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน รายได ้และผลประกอบการโดยตรงของบรษิทัฯได ้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึใหค้วามสาํคญัในการคดัเลอืกและสรรหาคู่คา้ และการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดี
กบับรษิทัประกนัภยัคู่คา้ที�สาํคญัไดใ้นระยะยาว 

2.2  ความเสี�ยงในการจดัหาบุคลากร 

กลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งอาศยับุคลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถ และความชํานาญในการประกอบธุรกจิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งในการเป็นนายหน้าขายประกันจะต้องใช้บุคลากรที�มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภยั หรือ
ใบอนุญาตนายหน้าประกนัชวีติตามประเภทประกนัภยัที�เสนอขายเท่านั Bน อาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสี�ยงใน
การจัดหาบุคลากรให้มีปริมาณที�เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และมีความเสี�ยงที�จะเสียบุคลากรที�มี
ความสามารถและประสบการณ์ไป หรอืบุคลากรอาจถกูดงึตวัไปโดยบรษิทัฯ คูแ่ขง่   

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อแนวทางการลดความเสี�ยงดงักล่าวโดยการจดัหา
บุคลากรที�มคีวามรูแ้ละความสามารถเขา้มารว่มพฒันาบรษิทัฯ การเสรมิสรา้งบรรยากาศในการทาํงานที�ด ีการ
มุ่งเน้นในการลดอตัราการเขา้ออกของพนักงาน การสรา้งสิ�งจูงใจต่างๆ และมุ่งพฒันาศกัยภาพพนักงานอย่าง
ยั �งยนื โดยส่งเสรมิการใหพ้นกังานขายของบรษิทัฯ ไดร้บัการอบรม อยา่งสมํ�าเสมอ  

2.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

อตุสาหกรรมประกนัภยัมกีารเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�อง อนัเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงของกระแสสงัคม การ
กา้วกระโดดของเทคโนโลย ีก่อใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ทั BงพฤตกิรรมการซืBอสนิคา้และ
การบรกิาร รวมถงึพฤตกิรรมในการเลอืกรบัขา่วสารผา่นสื�อช่องทางต่างๆ กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสี�ยงหากไม่ได้
มกีารเตรยีมความพรอ้มเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในหลายๆ ดา้น  

บรษิทัฯ จงึไดม้กีารเตรยีมความพร้อมเพื�อรองรบัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในหลายๆ ดา้น โดยในปัจจุบนั 
บรษิทัฯ ได้ใหค้วามสําคญักบัการศึกษาและตดิตามข้อมูลที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ควบคู่โดยนํา
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนั มกีารทาํการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ใน
แต่ละดา้น และพฒันาช่องทางการขายใหม้ศีกัยภาพและมคีวามหลากหลายมากขึBนรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ที�เปลี�ยนแปลง 

2.4  ความเสี�ยงจากสภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมนายหน้าประกนัภยั และคู่แขง่รายใหม่ 

ธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัและประกนัชวีติมผีูป้ระกอบการเป็นจํานวนมากทั Bงบรษิทัขนาดเลก็และขนาด
ใหญ่ และมกีารแข่งขนัที�สูง  นอกจากนีBจากจํานวนนายหน้าประเภทนิติบุคคลที�สูง ส่งผลให้เกิดการดงึตวั
พนกังานขายที�มใีบอนุญาต และการเพิ�มขึBนของพนักงานขายที�มใีบอนุญาตนายหน้าประกนัภยัที�ไม่เพยีงพอ
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ต่อความตอ้งการ   สภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการ
เงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้เพื�อเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ได้มกีารวางตําแหน่งทางการตลาดที�ชดัเจนโดยนําเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัภยัที�สามารถเขา้ถงึกลุ่ม
ผู้บรโิภคไดใ้นวงกว้าง (Mass) การรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของการใหบ้ริการหลังการขาย การเพิ�ม
ช่องทางในการจดัจาํหน่ายใหห้ลากหลายขึBน ดว้ยสาขาใหบ้รกิารที�ครอบคลุมทั �วทั Bงประเทศ ทําใหส้ามารถทาํ
ธุรกรรมกบัลูกค้าไดอ้ย่างทั �วถงึและรวดเรว็ รวมทั Bงการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเข้าถึงการทําประกนัภยัและ
การเงนิดว้ยความถกูตอ้งเหมาะสม 

3. ความเสี�ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 ความเสี�ยงจากความเสยีหายที�เกดิขึBนกบัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจึงเป็นทรพัยากรหลกัในการดําเนินงานของบรษิทัฯ ซึ�งระบบดงักล่าวกม็คีวาม
เสี�ยงที�อาจเกดิขึBนในหลายรปูแบบ เช่น ระบบเทคโนโลยไีดร้บัความเสยีหาย ระบบเกดิการขดัขอ้ง ขอ้มูลสูญ
หาย หรอืถกูทาํลายจากการโจรกรรม หรอืการลกัลอบแกไ้ขขอ้มลูโดยบคุคลที�ไม่ไดร้บัอนุญาต อนัจะส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพและประสทิธผิลของบรษิทัฯ ทําใหก้ารดําเนินงานต้องหยุดชะงกั และขาดความต่อเนื�อง เกิด
ขอ้ผดิพลาด ขอ้มลูความลบัรั �วไหล ตอ้งสญูเสยีค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขและรบัผดิชอบ เป็นตน้ 

บรษิทัฯ จงึตอ้งมกีารตดิตามดแูลการดาํเนินงานของระบบใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและตามมาตรฐาน รวมทั Bง
การจดัทําแผนทดสอบระบบประจําปี รวมไปถึงจดัให้มรีะบบสํารองข้อมูล ไว้รองรบักรณีเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคดิขึBน 

4. ความเสี�ยงทางการเงิน 

4.1  ความเสี�ยงจากการตดิตามเบีBยประกนัภยัที�คา้งชาํระ 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารกําหนดรปูแบบการจ่ายชําระค่าเบีBยประกนัภยัทั Bงแบบครั Bงเดยีวทั Bงจํานวน หรอืผ่อนชําระ
เป็นรายงวด โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะมกีารบนัทกึลูกหนีBคา่เบีBยประกนัภยัเมื�อกรมธรรมใ์หม่มผีลบงัคบัใช ้หรอืวนัที�
ต่ออายุกรมธรรม์ โดยที�ลูกคา้ยงัชําระค่าเบีBยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่ครบจํานวน ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสี�ยงใน
การตดิตามเบีBยประกนัภยัที�คา้งชาํระ ในกรณีที�ลูกคา้ผอ่นชําระเป็นรายงวดแลว้ไม่ชําระค่าเบีBยประกนัภยัตาม
กาํหนด 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว โดยจดัใหล้กูคา้ที�ตอ้งการผ่อนชําระเบีBยตอ้งมเีหตุจําเป็นที�
สมควร มกีารชาํระเบีBยประกนัแลว้ส่วนใหญ่ และมกีารกําหนดแผนการชําระที�ชดัเจน ทั BงนีBกรณลีูกคา้ขอชําระ
เกนิแผนการชําระ จะมกีารตดิตามค่าเบีBยประกนัภยัและสอบถามถงึความต้องการของลูกคา้ว่ายงัคงมคีวาม
ตอ้งการความคุ้มครองอยู่หรอืไม่ และประสานงานกบับรษิทัประกนัหากลูกคา้มคีวามประสงค์ยกเลิกความ
คุม้ครอง 

4.2 ความเสี�ยงจากการสญูเสยีลกูคา้ 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดค้า่นายหน้าและรายไดค้า่บรกิารอื�นจากการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัเป็นหลกั ไดแ้ก่ 
ประกนัภยัรถยนต ์(Motor) โดยเป็นรายไดท้ี�เกดิขึBนเป็นรายปีตามอายคุวามคุม้ครองของกรรมธรรม์ที�จะตอ้งมี
การต่ออายเุป็นรายปี  ซึ�งอาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯมคีวามเสี�ยงจากรายไดท้ี�ไม่แน่นอน หากผูท้าํประกนัเปลี�ยนไป
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ทาํประกนัผา่นบรษิทัประกนัโดยตรงหรอื เปลี�ยนไปซืBอกบันายหน้าประกนัภยัหรอืซืBอประกนัภยัผ่านช่องทาง
อื�น 

อย่างไรกต็าม เพื�อลดการสูญเสยีลูกคา้เดมิ และส่งเสรมิใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดท้ี�เตบิโตอย่างต่อเนื�อง กลุ่ม
บรษิทัฯให้ความสําคญัในการรกัษาฐานลูกค้ารายเก่า และงานลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Relationship 
Management) โดยการใหบ้รกิารเสรมิภายหลงัการขายแก่ลูกคา้ เพื�อสรา้งความผกูพนัและเสรมิสรา้งความ
ภกัด ี(Brand Loyalty) ต่อบรษิทัฯ เพื�อใหเ้กดิการบอกต่อ 

กรณีพพิาท : ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายซึ�งอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมากกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนผู้ถอืหุ้น และไม่มขี้อพพิาทที�อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั 

จาํนวนพนกังาน : ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมจีาํนวนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) จาํนวนทั BงสิBน 3,678 คน 
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ประวตัคิวามเป็นมาโดยสรปุ        
 
 บรษิทัฯ จดัตั Bงเมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2554 โดยครอบครวัพรรณนิภา  เพื�อประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื�น 
(Holding Company) ที�ประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารนายหน้าประกนัภยั โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยที�ประกอบธุรกจิ
หลกั 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จํากดั เพื�อดาํเนินธุรกจิเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั และ บรษิทั ที
ควิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั เพื�อดาํเนินธุรกจิเป็นนายหน้าประกนัชวีติ นอกจากนีB บรษิทัฯ มบีรษิทัยอ่ยที�สนบัสนุน
ธุรกจิหลกัอกี 1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั แคสแมท จํากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และซอฟตแ์วร ์และบรษิทัรว่มอกี 
1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั ทคีวิแอลด ีจํากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารใหค้าํแนะนําที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกนัภยั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 
TQM Broker และ TQM Life มรีปูแบบกรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัและประกนัชวีติ รวมทั BงสิBนมากกว่า 140 ผลติภณัฑ ์ จากบรษิทั
ประกนัภยัซึ�งเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มบรษิทัฯ โดยเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยั จํานวน 31 แห่ง และบรษิทัประกนัชวีติ 
จาํนวน 14 แหง่ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มแีนวทางในการดาํเนินธุรกจิเพื�อเสนอขายประกนัภยั โดยใชฐ้านขอ้มลูกลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึ�ง
มทีั Bงลูกคา้บุคคลธรรมดา และลกูคา้องคก์ร เช่น นิตบิุคคลสหกรณ์ และหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ โดยพนกังานขายจะตดิต่อและ
เสนอขายประกนัภยัประเภทต่างๆ ให้กบัลูกค้าผ่านช่องทางการขายของกลุ่มบรษิัทฯ หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์
(Telemarketing) ออนไลน์ (Online) และ การขายตรง (Face to Face) รวมทั Bงการขายแบบผสมผสานระหว่างช่องทางการ
จาํหน่ายทุกประเภท (Omni Channel) นอกจากนีB ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มพีนักงานระดบัผูบ้รหิาร พนักงาน
ขาย และพนกังานระดบัปฏบิตักิารรวมจํานวนประมาณ 3,600 คน ไปประจําที�สาํนักงานใหญ่ สาขา และศูนยบ์รกิารทั �วประเทศ 
จาํนวน 74 สาขา และ 21 ศนูยบ์รกิาร ตามลาํดบั 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่ม/บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง                   

 ณ วนัที� 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มปรากฎดงันีB 

หน่วย: ลา้นบาท  
ชื�อบริษทั ประเภทกิจการและลกัษณะธ ุรกิจ ทุนชาํระแล้ว ร ้อยละของหุ้นที�ถือ มลูค่าเงินลงทุน(ตาม

ราคาทุน) 

TQM Broker บรษิทันายหน้าประกนัวนิาศภยั 200.0 100.0 210.0 

TQM Life บรษิทันายหน้าประกนัชวีติ 10.0 100.0 10.3 

Casmatt ใหบ้รกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และซอฟต์แวร ์

5.0 100.0 5.2 

TQLD ใหบ้รกิารใหคํ้าแนะนําเกี�ยวกบั
ประกนัภยั  ผ่านรูปแบบของการกรอก
ขอ้มูลโดยลกูคา้ และการใหบ้รกิาร
คําปรกึษาผ่านเวบ็ไซต์ 
www.noon.in.th 

3.0 40.0 1.2 

การเพิ�ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา               

วนั/เดือน/ปี ทุนชาํระแล้วที� (ลด) เพิ�ม หลงัเพิ�มทุนชาํระแล ้ว (ลด) 
ทุน 

หมายเหต ุ/วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

9 กนัยายน 2559 500,000 225,000,000 เพื�อใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนในบรษิทัฯ / 
ปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ใน TQM Broker, 
TQM Life และ Casmatt 

27 มถุินายน 2561 225,000,000 300,000,000 เพื�อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั Bงแรก 
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รอบระยะเวลาบญัช ี           1 มกราคม – 31 ธนัวาคม            

ผูส้อบบญัช ี        คณุรสพร เดชอาคม สาํนกังาน บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั  

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5659   

นายทะเบยีนหุน้ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ปรกึษาทางการเงนิ บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการการจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหลกัทรพัย ์ บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)             

   บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)             

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล        

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50.0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจ
เปลี�ยนแปลงไปจากที�กําหนดไว ้ทั BงนีB ขึBนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุน เงนิทุน
หมุนเวยีน การลงทุนเพิ�มเตมิ การขยายธุรกจิ เงื�อนไขและขอ้จาํกดัตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงนิ และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
ในการบรหิารงานตามที�คณะกรรมการ และ/ หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเหน็สมควร โดยการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
จะไม่เกนิกําไรสะสมที�ปรากฏอยู่ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยเมื�อ
คณะกรรมการบรษิทั และบรษิทัย่อยมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจําปีแลว้ จะตอ้งนําเสนอเพื�อขออนุมตัติ่อที�ประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทั และบรษิทัย่อยมอีาํนาจอนุมตัิ
ใหจ้่ายเงนิปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

บตัรสง่เสรมิการลงทุน             ไม่ม ี         

จาํนวนผ ูถ้ือหุ้น ณ วนัที� 19 ธนัวาคม 2561 ปรากฏดงันีB 

 จาํนวนราย จาํนวนหุ้น ร ้อยละของทุน
ชาํระแล้ว 

1. ผ ูถ้ือห ุ้นสามญัที�เป็น Strategic shareholders    

1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง  
 และบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ ์  

  12  213,186,800   71.06%  

 1.2  ผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้> 5 % โดยนับรวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งด้วย - - - 
 1.3  ผูม้อีาํนาจควบคุม - - - 

2. ผูถ้ือหุ้นสามญัรายย่อยที�ถือไมต่ ํ�ากวา่ 1 หน่วยการซื�อขาย 3,436 86,813,200 28.94 
3. ผูถ้ือหุ้นสามญัที�ถือต ํ�ากวา่ 1 หน่วยการซื�อขาย - - - 

รวมผ ูถ้ือห ุ้นสามญัทั �งสิ�น (Total Shareholders) 3,448 300,000,000 100.00 
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ผ ู้ถือหุ้นรายใหญ่   ณ วนัที� 19  ธนัวาคม 2561  

รายชื�อผ ูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน หลงัการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน 

จาํนวนหุ้น (ห ุ้น) ร้อยละ จาํนวนหุ้น (ห ุ้น) ร้อยละ 

1. กลุม่นายอญัชลนิ พรรณนิภา     
 บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชั �น จํากดั/1 152,700,100 67.87 152,700,100 50.90 
 นายอญัชลนิ พรรณนิภา 25,000,000 11.11 25,500,000 8.50 
 นางนภสันนัท ์พรรณนิภา 25,000,000 11.11 25,500,000 8.50 
 รวมกลุ่มนายอญัชลิน พรรณนิภา 202,700,100  90.09 203,700,100 67.90 

2 นางสาวรตันา พรรณิภา/3 7,499,900 3.33 7,499,900 2.50 
3 นายศรศกัดิ q ถานบุรี/3 7,400,000 3.29 7,400,000 2.47 
4 นางสาวสุลลติา ถานบุรี/3 7,400,000 3.29 7,400,000 2.47 
5 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)                                  - - 4,250,000 1.42 
6 บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)                                                                 - - 4,250,000 1.42 
7 บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)                                                                      - - 4,000,000 1.33 
8 บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)                                               - - 3,000,000 1.00 
9 บรษิทั วริยิะประกนัภยั จํากดั (มหาชน)                                                                                 - - 3,000,000 1.00 
10 บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)                     - - 2,923,600 0.97 
11 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว - - 1,820,300 0.61 
12 กองทุนเปิดธนชาตหุน้ปันผล                                                                                      - - 1,605,800 0.54 
13 บรษิทั ทพิยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)                                                                                   - - 1,500,000 0.50 
14 ผูถ้อืหุน้อื�น - - 47,650,300 15.88 

รวมทั �งหมด 225,000,000 100.00 300,000,000 100.00 

หมายเหตุ: /1 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อเีทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั �น จํากดั ณ วนัที� 30 เมษายน 2561 ประกอบดว้ย 
รายชื�อผ ูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น (ห ุ้น) ร้อยละ 

1. นายอญัชลนิ พรรณนิภา 899,850 66.7 
2. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา 449,850 33.3 
3. นายศรศกัดิ q ถานบุร ี 100 0.0 
4. นางสาวสุลลติา ถานบุร ี 100 0.0 
5. นางสาวรตันา พรรณนิภา 100 0.0 

รวมทั �งหมด 1,350,000 100.0 

/2 นางสาวรตันา พรรณนิภา มคีวามสมัพนัธ์เป็นน้องสาวของนายอญัชลนิ พรรณนิภา 
/3 นายศรศกัดิ q ถานบุร ีและนางสาวสลุลติา ถานบุร ีมคีวามสมัพนัธเ์ป็นน้องชายและน้องสาวของนางนภสันนัท ์พรรณนิภา ตามลาํดบั 

ผ ู้ถือหุ้นต่างด้าว ณ วนัที� 19 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ต่างดา้วจํานวน 15 ราย ถอืหุน้รวมกนัทั BงสิBน 1,190,500 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.97 ของทุนชาํระแลว้   

หมายเหต:ุ บรษิทัฯ มขีอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 11 ว่า
“หุน้ของบรษิทัย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรโีดยไม่มขีอ้จํากดั เว้นแต่การโอนหุน้นั Bนเป็นเหตุใหบ้รษิทัมหีุน้ที�ถอื
โดยบุคคลผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยเกนิกว่ารอ้ยละสี�สบิเกา้ (49) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ล้วทั Bงหมด การโอน
หุน้รายใดที�จะทาํใหอ้ตัราสว่นการถอืหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยของบรษิทัเกนิอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิทั
มสีทิธปิฏเิสธการโอนหุ้นบรษิทัรายนั Bนได ้ ทั BงนีB “บุคคล” ตามขา้งต้น ใหห้มายถงึบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล”  
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คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทั : คณะกรรมการบรษิทัมจีํานวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายชื�อคณะกรรมการบรษิทั มจีาํนวน 9 ท่าน ดงันีB 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได ้รบัตาํแหน่ง 

1. ดร. อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ 14 กรกฎาคม 2554 

 ประธานบรษิทั 14 กรกฎาคม 2554 

2. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ 14 กรกฎาคม 2554 

 ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) 14 กรกฎาคม 2554 

3. นายอําพน อน้เอี�ยม กรรมการ 4 ตุลาคม 2560 

 ประธานบรหิารปฎบิตักิาร (COO) 14 กรกฎาคม 2554 

4. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 4 ตุลาคม 2560 

 ประธานบรหิารความเสี�ยง (CRO) 14 กรกฎาคม 2554 

5. นางสาวสมพร อําไพสุทธพิงษ์ กรรมการ 4 ตุลาคม 2560 

 ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 15 มถุินายน 2559 

6. นางสาวสุวภา เจรญิยิ�ง  กรรมการ 8 พฤษภาคม 2561 

7. นายมารุต สมิะเสถยีร  กรรมการอสิระ 22 กุมภาพนัธ ์2561 

8. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ 22 กุมภาพนัธ ์2561 

9. นางสาวรชันีพร พุคยาภรณ์   กรรมการอสิระ 22 กุมภาพนัธ ์2561 

โดยม ีนางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั Bงที� 1/2561 เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดม้มีตแิต่งตั Bงคณะกรรมตรวจสอบ ซึ�งมผีลตามมตทิี�
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั Bงที� 1/2561 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ทั BงนีB ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน  ดงันีB 

รายชื�อ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รบัตาํแหน่ง 
1. นายมารุต สมิะเสถยีร 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 22 กมุภาพนัธ ์2561 
2. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการตรวจสอบ 22 กมุภาพนัธ ์2561 
3. นางสาวรชันีพร พุคยาภรณ์   กรรมการตรวจสอบ 22 กมุภาพนัธ ์2561 

หมายเหตุ: 1/  เป็นกรรมการผูท้ี�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการทาํหน้าที�สอบทานความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งอนุมตัโิดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั Bงที� 3/2561 ประชุมเมื�อวนัที� 2 
เมษายน 2561 มเีนืBอหาสาระสาํคญัดงันีB 
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1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั Bง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�
รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

4) คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้กีารประชุม เพื�อพจิารณาในเรื�องต่าง ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ 

4.1 การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง 

4.2 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีการดาํรงอยูข่องกจิการ การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชทีี�สาํคญั  

4.3 การพจิารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

4.4 การพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบรษิทัฯ 

4.5 การพจิารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในถงึปัญหาหรอืขอ้จํากดัที�เกดิขึBนในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

4.6 การพจิารณารว่มกบัผูส้อบบญัชถีงึปัญหาหรอืขอ้จาํกดัที�เกดิขึBนจากการตรวจสอบงบการเงนิ 

4.7 การพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชวี่าได้มกีารวางแผนเพื�อทบทวนวธิีการและการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกี�ยวกับโครงการรกัษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะ เพื�อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพวิเตอร์ไปในทางที�ผิดโดยพนักงานบรษิัทหรือ
บุคคลภายนอก 

4.8 การพจิารณาทบทวนรายการที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น รายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของบรษิทั เป็นตน้ 

4.9 การปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และ/หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

4.10 การปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั Bงบุคคลซึ�งมีความเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั Bงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั Bง  

6) พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึพจิารณาขอ้กําหนด และ
การเลกิการทาํรายการที�แตกต่างไปจากขอ้กําหนดเรื�องการเลกิการทาํรายการที�ไดพ้จิารณาก่อนการเขา้ทํารายการ
ในสาระสําคญั และพจิารณารายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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7) สอบทานและตดิตามผลการบรหิารความเสี�ยง รวมทั Bงประเมินผลการจัดการความเสี�ยงจากคณะทํางานในการ
บรหิารความเสี�ยง 

8) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Bง เพื�อนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื�ออนุมตั ิ

วาระการดาํรงตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 3 ปี 

เงื�อนไขในการรบัหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี -ไม่ม-ี    

ระยะเวลาหา้มจําหน่ายหุน้ ผูถ้อืหุน้เดมิก่อนเสนอขายหุน้ต่อประชาชนที�ถอืหุน้จํานวน 165,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
55 ของทุนชําระแลว้หลงัเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหค้าํรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยว์า่ จะไม่
นําหุน้จํานวนดงักล่าวออกจําหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที�หลกัทรพัยข์องบรษิทัเริ�ม
ซืBอขายในตลาดหลกัทรพัย ์โดยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไดร้บัการ
ผ่อนผนัใหท้ยอยขายหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ี�ถูกสั �งหา้มขายไดใ้นจํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวน
หุน้หรอืหลกัทรพัย์ทั Bงหมดที�ถูกสั �งหา้มขาย และเมื�อครบกําหนด 1 ปี สามารถขายส่วนที�
เหลอืไดท้ ั Bงหมด สําหรบัหุ้นเดมิที�เหลืออยู่ทั Bงหมดของดร. อญัชลิน พรรณนิภา และดร. 
นภสันันท์ พรรณนิภา จะเข้าทําข้อตกลงกบัผูจ้ ัดการการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการ
จาํหน่ายเพื�องดการเสนอขาย ขาย หรอืโอนดว้ยวธิกีารใด ๆ ซึ�งหุน้ของบรษิทัฯ ภายหลงั
การเสนอขายหุน้ในคร ั BงนีB ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทั Bงไม่เขา้ทาํธุรกรรมใด ๆ ที�มผีล
ต่อความเป็นเจา้ของหุน้ของบรษิทัฯ ที�ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในช่วงระยะเวลา 6 
เดอืนนับจากวนัที�หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 

ระยะเวลาหา้มจําหน่ายหุน้ที�บรษิทัฯกาํหนดเพิ�มเตมิ 

1. สําหรบัหุน้เดมิที�เหลืออยู่ทั Bงหมดของดร. อญัชลิน พรรณนิภา และดร. นภสันันท ์
พรรณนิภา รวมจํานวน 37,700,100 หุน้ ซึ�งเป็นหุ้นเดิมที�เหลือจากหุ้นที�ถูกห้าม
จําหน่ายตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเขา้ทําขอ้ตกลงกบัผูจ้ดัการการจดั
จําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายเพื�องดการเสนอขาย ขาย หรอืโอนดว้ยวธิกีาร
ใด ๆ ซึ�งหุ้นของบริษทัฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั BงนีB ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม รวมทั Bงไม่เขา้ทาํธุรกรรมใด ๆ ที�มผีลต่อความเป็นเจา้ของหุน้ของบรษิทัฯ 
ที�ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนนบัจากวนัที�หลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนั
แรก 

2. บรษิทัฯ จดัสรรหุน้สามญัที�ออกใหม่จํานวน 6,100,000 หุน้ เพื�อเสนอขายต่อกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ตามโครงการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัยอ่ย (ESOP) ทั BงนีB กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานตั Bงแต่ระดบั 
Supervisor ของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยที�ไดร้บัการจดัสรร และใชส้ทิธใินการ
จองซืBอหุน้สามญัเพิ�มทุนแลว้ หา้มนําหุน้สามญัเพิ�มทุน  ที�ไดร้บัจากการเสนอขายซึ�ง
คดิเป็นสดัส่วนไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 80.0 ของหุน้สามญัภายใต้โครงการ ออกขายใน
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ระยะเวลา 6 เดอืนนบัจากวนัที�หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก  

การผ่อนผนัของตลาดหลกัทรพัย ์ -ไม่ม-ี 

นโยบายการสง่งบการเงนิ งบการเงนิรายไตรมาส 

 บรษิทัฯ มคีวามประสงค์ที�จะนําส่งงบการเงนิรายไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 
ของทุกปี ที�ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดส้อบทานแล้ว ภายใน 45 วนั นับแต่วนัสิBนสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชขีองแต่ละไตรมาส 

 งบการเงนิประจําปี 

 บรษิทัฯ มีความประสงค์ที�จะนําส่งงบการเงนิประจําปี ที�ไดร้บัการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตแลว้ ภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัสิBนสุดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยไม่ขอนําส่ง
งบการเงนิฉบบัสอบทานไตรมาส 4 

อื�น ๆ ที�สาํคญั (ถา้ม)ี -ไม่ม-ี 
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สถติทิางการเงนิที�สาํคญั 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน)  

 
ปี 

รายไดจ้าก 
ใหบ้รกิาร 
(ลา้นบาท) 

กาํไร(ขาดทนุ) 
สทุธิ 

(ลา้นบาท) 

กําไร(ขาดทนุ) 
สทุธิ/2 

(บาท/หุน้) 

เงนิปันผล 
(บาท/หุน้)/2 

 

มูลค่าหุน้ตาม
บญัชี/2 

(บาท/หุน้) 

เงนิปันผล 
ต่อกําไร/3 

(%)  
2558/1 2,105.7 140.4 280.8 104.0 813.3 37.0 
2559 2,190.9 178.2 3.5 8.0 6.6 228.6 
2560 2,257.8 268.3 1.2 1.0 1.7 83.3 

สาํหรบัรอบระยะเวลาเกา้เดอืน 
สิBนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 

1,802.4 276.1 1.2 1.0 1.9 83.3 

หมายเหต ุ: /1  ขอ้มูลสําหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็นขอ้มูลจากงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมที�จดัทําโดยบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จดั
ประเภทรายการใหม่ (Reclassification) และปรบัปรุงรายการงบการเงนิในปี 2558 – 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมปี 
2560 ดงันั Bน ขอ้มูลสาํหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ดงักล่าวจะมจีํานวนไม่เท่ากบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปีสิBนสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�แสดงในงบการเงนิรวมปี 2559 

 /2 คํานวณกําไรต่อหุน้ เงนิปันผลต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นตามบญัช ีจากกําไรสุทธขิองบริษทัและใชจ้ํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํBาหนัก
ตามงบการเงนิจํานวน 500,000 หุน้ในปี 2558 จํานวน 51,075,200 หุน้ ในปี 2559 และจํานวน 225,000,000 หุน้ในปี 2560 โดย
ปรบัปรุงใหม่มูลค่าที�ตราไวต้่อหุน้ของบรษิัทฯจาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท เพื�อให้เป็นไปตามมติที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั Bงที� 
2/2561 เมื�อวนัที� 27 มถุินายน 2561 ซึ�งได้มมีติเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวต้่อหุ้นของบรษิทัฯจาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท สําหรบังวด
เกา้เดอืนแรกของปี 2561 ใชจ้ํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํBาหนกัตามงบการเงนิจาํนวน 225,000,000 หุน้ 

 /3 คาํนวณโดยใชเ้งนิปันผลที�ประกาศจ่ายในงวดหารด้วยกาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัฯ นอกจากนีB เมื�อวนัที� 14 พฤศจกิายน 2561 ที�
ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้มีมติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานตั Bงแต่วนัที� 1 มกราคม 
2561 ถงึ 14 พฤศจกิายน 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 101.3 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดการจ่ายเงนิ
ปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วในวนัที� 21 พฤศจกิายน 2561 
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ตารางสรปุงบการเงินรวมสาํหรบัปี 2558 – 2560 และสาํหรบังวดเก้าเด ือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 30 กนัยายน 

2558/1 2559   2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์         
สนิทรพัย์หมุนเวยีน         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 408.4  20.3  295.1 15.8 539.5  28.3  403.1  21.7  
เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้ 472.5  23.5  413.7 22.1 510.5  26.8  649.0  35.0  
เงนิลงทุนชั �วคราว 25.5  1.3  25.5 1.4 5.2  0.3  0.0  0.0  
รายไดค่้าบรกิารคา้งรบัและลกูหนีBอื�น 649.5  32.4  551.9 29.5 508.3  26.6  433.0  23.4  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั Bนแก่บุคคลหรอืกจิการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

230.8  11.5  341.3 18.2 -   -   -   -   

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น 45.1  2.2  63.8 3.4 51.3 2.7 48.2 2.6 
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 1,831.8 91.2 1,691.3 90.4 1,614.8 84.7 1,533.3 82.7 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน         
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํBาประกนั 2.6  0.1  5.1 0.3 3.0 0.2 1.0  0.0  

เงนิลงทุนระยะยาว 
            
-   

-   - - 85.1 4.5 166.2 
9.0 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -   -   - - - - -   -   
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -   -   - - 1.2 0.1 0.5 0.0 
เงนิลงทุนในบรษิทัอื�น 10.0  0.5  - - - - -   -   
อาคารและอุปกรณ์  106.9  5.3  116.1 6.2  125.0  6.5  101.4  5.5  
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  14.8  0.8  14.3    0.8  10.6  0.5  7.4  0.4  
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7.2  0.4  8.4 0.4  12.4  0.6  13.6  0.7  
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 34.4  1.7  35.5 1.9  54.3  2.9  31.6  1.7  
รวมสินทรพัยไ์ม่หม ุนเวียน 175.9 8.8 179.4 9.6 291.7 15.3 321.7  17.3  
รวมสินทรพัย ์ 2,007.7 100.0 1,870.7 100.0 1,906.5 100.0 1,855.0  100.0 

หนี�สินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น         
หนีBสนิหมุนเวยีน         
เจา้หนีBค่าเบีBยประกนัภยัและเจา้หนีBอื�น 1,188.3 59.2 1,112.8  59.5  1,089.4  57.1  819.7  44.2  
ค่าเบีBยประกนัภยัรบัล่วงหน้า 362.4 18.0 339.1  18.1  363.0  19.1  490.9  26.4  
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - - 3.5  0.2  -   -   10.6  0.6  
หนีBสนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ - ส่วนที�ถงึ
กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 
0.2 

 
0.0 

                    
-   

                    
-   

 
-   

               
-   

 
-   

               
-   

ประมาณการหนีBสนิระยะสั Bน - - -   -   6.2  0.3  7.2  0.4 
หนีBสนิหมุนเวยีนอื�น 13.9 0.7 37.6  2.0  19.7  1.0  32.0  1.7  
รวมหนี�สินหม ุนเวียน 1,564.8 77.9 1,493.0  79.8 1,478.3  77.5  1,360.4  73.3  

หนีBสนิไม่หมุนเวยีน         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36.2 1.8 42.0 2.3 51.7 2.7 58.0  3.1  
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 36.2 1.8 42.0 2.3 51.7 2.7 58.0  3.1  

รวมหนี�สิน 1,601.0 79.7 1,535.0 82.1 1,530.0 80.2 1,418.4  76.5  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ณ วนัที� 30 กนัยายน 

2558/1 2559   2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้         
ทุนจดทะเบยีน  0.5 0.0 225.0  12.0  225.0  11.8 300.0  16.2  
ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 0.5 0.0 225.0  12.0  225.0  11.8 225.0  12.1  
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั 

- - 67.9  3.6  67.9 3.6 67.9  3.7  

กาํไรสะสม            
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย - - 22.5  1.2  22.5 1.2 22.5  1.2  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4.5 0.3 20.3  1.1  61.1 3.2 121.2  6.5  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5.0 0.3 335.7 17.9 376.5 19.8 436.6  23.5  
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ
ของบรษิทัย่อย 

401.6 20.0 - - - - -   -   

รวมส่วนของผ ู้ถอืหุ้น 406.7 20.3 335.7 17.9 376.5 19.8 436.6  23.5  

รวมหนี�สินและส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 2,007.7 100.0 1,870.7 100.0  1,906.5 100.0 1,855.0  100.0  

หมายเหตุ : 1/  งบแสดงฐานะการเงนิของบรษิัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เป็นขอ้มลูในส่วนของวนัที� 1 มกราคม 2559 ซึ�งเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบของงบการเงนิ
สาํหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ที�ตรวจสอบโดยบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกโดยสภาวชิาชพี
บญัช ี

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 

2558/1  2559 2560 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           
รายไดค้่าบรกิาร 2,105.7 96.4 2,190.9 98.5 2,257.8 99.0 1,638.8  99.2  1,802.4  99.1  
   รายไดค้่านายหน้า 1,352.9  61.9 1,374.8  61.8  1,391.3  61.1  1,017.8  61.6  1,099.6  60.5  

   รายไดค้่าบรกิารอื�น 752.8  34.5 816.1  36.7  866.5  37.9  620.9  37.6  702.8  38.7  

รายไดอ้ื�น                
   เงนิปันผลรบั - - -   -   -   -   -   -   -   -   
   ดอกเบีBยรบั 19.3 0.9 20.8  0.9  17.8  0.8   11.7  0.7  11.1  0.6  
   กําไรจากการขายเงนิลงทนุใน
บรษิทัอื�น 

- - 8.9  0.4  -  -   -  -   -  -   

   อื�นๆ 59.0 2.7 5.4  0.2  6.1  0.2  1.5  0.1  4.7  0.3  
รวมรายได้ 2,184.0 100.0 2,226.0 100.0  2,281.7  100.0  1,651.9  100.0  1,818.2  100.0  

ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการให้บรกิาร (1,171.0) (55.0) (1,190.3) (53.5) (1,172.2) (51.4)  (827.6)  (50.1)  (915.7)  (50.4) 
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (822.3) (36.7) (805.9) (36.2) (775.2) (34.0)  (557.9)  (33.8)  (558.1)  (30.7) 
รวมค่าใช้จ่าย (1,993.4) (91.7) (1,996.2) (89.7) (1,947.4) (85.4) (1,385.5)  (83.9) (1,473.9)  (81.1) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร ่วมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

190.6 8.3 229.8 10.3 334.3 14.6 266.3  16.1 344.3  18.9 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม 

- - - - - - - - (0.8)  (0.0) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 

190.6 8.3 229.8 10.3 334.3 14.6 266.3  16.1 343.5  18.9 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (50.2) (2.0) (51.6) (2.3) (66.0) (2.9) (53.3) (3.2)  (67.4)  (3.7) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 140.4 6.3 178.2 8.0 268.3 11.7 213.0 12.9 276.1  15.2 

การแบ่งปันกาํไร           
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 

2558/1  2559 2560 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (0.0)  38.3  268.3  213.0   276.1   
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไม่มี
อํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 

140.4  139.9  -  -  -  

กาํไรสาํหรบังวด 140.4  178.2  268.3  213.0  276.1  
กาํไรต่อหุ้น           

กาํไรต่อหุ้นข ั �นพื�นฐานปรบัปรงุมลู
ค่าที�ตราไว้/2   

          

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
(ปรบัปรุง) /2  (บาทต่อหุน้) 

(0.01)  0.75  1.19  0.95  1.23  

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํBาหนกั 
(ปรบัปรุง) /2  (หุน้)  

500,000 51,075,200 225,000,000 
 

225,000,000 
 

225,000,000 
 

หมายเหตุ : 1/  ข้อมูลสําหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 เป็นข้อมูลจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที�จ ัดทําโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม ่
(Reclassification) และปรบัปรุงรายการงบการเงนิในปี 2558 – 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมปี 2560 ดงันั Bน ขอ้มูลสําหรบัปีสิBนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 ดงักลา่วจะมจํีานวนไม่เทา่กบังบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปีสิBนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�แสดงในงบการเงนิรวมปี 2559 

 2/  ปรบัปรุงใหม่มูลค่าที�ตราไวต่้อหุ้นของบรษิทัฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0  บาท โดยเป็นไปตามมตทิี�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครั Bงที� 2/2561 เมื�อวนัที� 27 มถุินายน 
2561 ซึ�งไดม้มีตเิปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวต่้อหุน้ของบรษิทัฯ จาก 100.0 บาท เป็น 1.0 บาท 

 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 
สาํหรบัปี 

สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
งวดเก้าเดือน 

สิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 
2559 2560 2560 2561 

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 274.5 222.8 99.7 159.6 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (203.0) 246.6 248.8 (80.0) 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (184.8) (225.0) (225.0) (216.0) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (113.3) 244.4 123.5 (136.4) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 408.4 295.1 295.1 539.5 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 295.1 539.5 418.6 403.1 

 

จดัทาํโดย บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั �น จาํกดั (มหาชน 

                                               
  

 (นายอญัชลนิ พรรณนิภา) (นางนภสันนัท ์พรรณนิภา) 

 กรรมการ กรรมการ 


