
 

 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั”) 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั”) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย    
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                               
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ               
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุ                
ในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ    
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าบริการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดค้่ำนำยหนำ้และค่ำบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 โดยรำยไดท่ี้จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัอตัรำค่ำนำยหนำ้ท่ีระบุไวใ้นสัญญำแต่งตั้งนำยหนำ้กบั
บริษทัประกนัภยั และเบ้ียประกนัภยัตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำประกนัภยัและประกนัชีวิตแต่ละประเภท เน่ืองจำกควำม
หลำกหลำยของอตัรำค่ำนำยหนำ้และค่ำบริกำรอ่ืน และประเภทของกรมธรรม ์ประกอบกบัควำมไม่แน่นอนจำกกำร
ยกเลิกกรมธรรมใ์นระหวำ่งช่วงเวลำท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั กลุ่มบริษทัจึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำและระยะเวลำใน
กำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
รับรู้รำยไดค้่ำนำยหนำ้และค่ำบริกำรอ่ืน โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำ
ทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยำ่งสัญญำท่ีกลุ่มบริษทัท ำกบับริษทัประกนัภยั เพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไข   
ท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• ส่งหนงัสือยนืยนัยอดรำยไดค้่ำนำยหนำ้และค่ำบริกำรอ่ืนให้กบับริษทัประกนัภยัรำยใหญ่ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดท่ี้เกิดข้ึนช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

• วเิครำะห์เปรียบเทียบรำยไดค้่ำนำยหนำ้และค่ำบริกำรอ่ืนกบัอตัรำตำมท่ีระบุในสัญญำ เพื่อตรวจสอบ               
ควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรรำยไดค้่ำนำยหนำ้และค่ำบริกำรอ่ืนตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน               
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                      
กลุ่มบริษทั  

  



4 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด               
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร              
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือ 
หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

รสพร เดชอำคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2562 



 

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ "บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 848,332,394       539,470,194       280,103,992       20,466,911         

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 8 682,502,505       510,523,809       -                          -                          

เงนิลงทุนชวัคราว 9 1,120,089,070    5,195,089           1,100,087,252    -                          

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 6, 10 598,300,719       508,339,720       1,955,257           -                          

เงนิปันผลคา้งรับ -                          -                          84,999,915         -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6, 11 37,392,595         51,262,849         269,199              46,167                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,286,617,283    1,614,791,661    1,467,415,615    20,513,078         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 8 100,000,000       -                          -                          -                          

เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12 1,000,000           3,001,973           -                          -                          

เงนิลงทุนระยะยาว 13 289,552,224       85,090,281         123,646,325       -                          

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                          -                          465,452,322       225,452,322       

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 15 645,075              1,200,000           1,200,000           1,200,000           

อาคารและอุปกรณ์ 16 92,343,218         125,048,250       272,167              -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 9,216,737           10,606,578         153,168              -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 14,068,216         12,379,341         -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 6 31,451,899         54,334,286         -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 538,277,369       291,660,709       590,723,982       226,652,322       

รวมสินทรัพย์ 3,824,894,652    1,906,452,370    2,058,139,597    247,165,400       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ "บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัและเจา้หนีอืน 6, 18 1,170,781,431    1,089,348,942    22,752,212         501,217              

ค่าเบยีประกนัภยัรับล่วงหนา้ 385,108,392       363,024,218       -                          -                          

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 20,949,212         -                          -                          -                          

ประมาณการหนีสินระยะสนั 19 10,457,973         6,226,290           -                          -                          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 6 34,278,875         19,680,631         1,057,328           20,326                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,621,575,883    1,478,280,081    23,809,540         521,543              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 58,069,492         51,694,345         -                          -                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 58,069,492         51,694,345         -                          -                          

รวมหนีสิน 1,679,645,375    1,529,974,426    23,809,540         521,543              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2560: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 300,000,000       225,000,000       300,000,000       225,000,000       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (2560: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 300,000,000       225,000,000       300,000,000       225,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,606,753,420    -                          1,606,753,420    -                          

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 67,932,017         67,932,017         -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 30,000,000         22,500,000         30,000,000         22,500,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 140,562,902       61,045,927         97,576,637         (856,143)             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,145,248,339    376,477,944       2,034,330,057    246,643,857       

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 938                     -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,145,249,277    376,477,944       2,034,330,057    246,643,857       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,824,894,652    1,906,452,370    2,058,139,597    247,165,400       

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด")

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค้่าบริการ

   รายไดค้่านายหนา้ 1,515,639,102        1,391,318,763    -                            -                         

   รายไดค้่าบริการอืน 985,474,567           866,488,928       -                            -                         

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 14 -                             -                         428,499,139          226,499,291       

   ดอกเบียรับ 18,536,116             17,770,315         690,633                 158,165              

   อืนๆ 5,386,283               6,090,909           87,253                   -                         

รวมรายได้ 2,525,036,068        2,281,668,915    429,277,025          226,657,456       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการให้บริการ 1,287,356,352        1,172,209,502    -                            -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 736,420,194           775,210,972       6,094,245              2,527,015           

รวมค่าใช้จ่าย 2,023,776,546        1,947,420,474    6,094,245              2,527,015           

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 501,259,522           334,248,441       423,182,780          224,130,441       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (554,925)                 -                         -                            -                         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 500,704,597           334,248,441       423,182,780          224,130,441       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (96,435,823)            (65,941,438)        -                            -                         

กําไรสําหรับปี 404,268,774           268,307,003       423,182,780          224,130,441       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 -                             (3,177,766)          -                            -                         

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 -                             635,553              -                            -                         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             (2,542,213)          -                            -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี -                             (2,542,213)          -                            -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 404,268,774           265,764,790       423,182,780          224,130,441       

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 404,266,266           268,307,003       423,182,780          224,130,441       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,508                      -                         

404,268,774           268,307,003       

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 404,266,266           265,764,790       423,182,780          224,130,441       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,508                      -                         

404,268,774           265,764,790       

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.77                        1.19                    1.86                       1.00                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 228,082,192           225,000,000       228,082,192          225,000,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด")

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 500,704,597           334,248,441       423,182,780          224,130,441       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,822,634             49,646,157         28,960                   -                         

   ประมาณการหนีสินระยะสัน 4,231,682               6,226,290           -                            -                         

   หนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีค่าเบียประกนัภยั (กลบัรายการ) (2,162,453)              3,976,069           -                            -                         

   ตดัจาํหน่ายหนีสูญ 283,400                  271,416              -                            -                         

   หนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีอืน 710,116                  -                         -                            -                         

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,327,707               6,555,778           -                            -                         

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (488,247)                 (484,371)             -                            -                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 222,083                  4,469,490           -                            -                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 4,582                      1,335,549           4,582                     321                     

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (87,252)                  -                         (87,252)                  -                         

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 554,925                  -                         -                            -                         

   เงินปันผลรับ -                             -                         (428,499,139)         (226,499,291)      

   ดอกเบียรับ (18,536,116)            (17,770,315)        (690,633)                (158,165)             

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 543,587,658           388,474,504       (6,060,702)             (2,526,694)          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (271,978,696)          (96,786,226)        -                            -                         

   รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน (87,820,984)            34,372,026         (42)                        100,000              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 15,272,329             (17,386,844)        (223,872)                (46,167)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 22,882,387             (18,886,093)        -                            -                         

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีค่าเบียประกนัภยัและเจา้หนีอืน 68,388,882             (28,829,709)        349,878                 277,842              

   ค่าเบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 22,084,174             23,904,411         -                            -                         

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 14,598,244             (17,963,243)        1,037,002              (11,603,855)        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (1,952,560)              -                         -                            -                         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 325,061,434           266,898,826       (4,897,736)             (13,798,874)        

   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย -                             30,831,941         -                            -                         

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (78,582,143)            (75,041,908)        (3,742)                   -                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 246,479,291           222,688,859       (4,901,478)             (13,798,874)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด")

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราว (เพมิขึน) ลดลง (1,114,806,729)       20,330,784         (1,100,000,000)      -                         

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 2,001,973               2,092,695           -                            -                         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนระยะยาว (206,823,271)          (85,205,666)        (125,285,125)         -                         

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                             341,343,050       -                            -                         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                         (240,000,000)         -                         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             (1,200,000)          -                            (1,200,000)          

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (20,652,676)            (50,939,400)        (293,260)                -                         

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,272,233)              (3,127,936)          (161,035)                -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 605,803                  619,467              -                            -                         

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                         343,499,224          226,499,291       

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 19,926,366             22,801,459         374,218                 158,165              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,324,020,767)       246,714,453       (1,121,865,978)      225,457,456       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพมิทุน 1,725,000,000        -                         1,725,000,000       -                         

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น (21,345,463)            -                         (21,345,463)           -                         

บริษทัยอ่ยจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้นทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย (861)                       (709)                    -                            -                         

จ่ายเงินปันผล (317,250,000)          (225,000,000)      (317,250,000)         (225,000,000)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,386,403,676        (225,000,709)      1,386,404,537       (225,000,000)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 308,862,200           244,402,603       259,637,081          (13,341,418)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 539,470,194           295,067,591       20,466,911            33,808,329         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 848,332,394           539,470,194       280,103,992          20,466,911         

-                             -                         -                            -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่เป็นตวัเงิน

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) (8,857,510)              6,025,003           -                            -                         

   เงินปันผลคา้งรับ -                             -                         84,999,915            -                         

   เจา้หนีค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น 21,901,118             -                         21,901,118            -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชือ "บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จาํกดั")

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ส่วนทีเป็นของ

ส่วนเกินทุนจาก รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

หุน้สามญัทีออก การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 225,000,000        -                           67,932,017             22,500,000          20,281,846          335,713,863        -                           335,713,863        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                              -                           268,307,003        268,307,003        -                           268,307,003        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                              -                           (2,542,213)           (2,542,213)           -                           (2,542,213)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                              -                           265,764,790        265,764,790        -                           265,764,790        

เงินปันผลจ่ายส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจ

  ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                              -                           -                           -                           (709)                     (709)                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                              -                           (225,000,000)       (225,000,000)       -                           (225,000,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 225,000,000        -                           67,932,017             22,500,000          61,046,636          376,478,653        (709)                     376,477,944        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 225,000,000        -                           67,932,017             22,500,000          61,046,636          376,478,653        (709)                     376,477,944        

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                              -                           404,266,266        404,266,266        2,508                   404,268,774        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                              -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                              -                           404,266,266        404,266,266        2,508                   404,268,774        

เงินปันผลจ่ายส่วนของผูถื้อหุน้ทีไม่มีอาํนาจ

  ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                              -                           -                           -                           (861)                     (861)                     

เพิมทุน (หมายเหตุ 21) 75,000,000          1,606,753,420     -                              -                           -                           1,681,753,420     -                           1,681,753,420     

สาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                              7,500,000            (7,500,000)           -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                              -                           (317,250,000)       (317,250,000)       -                           (317,250,000)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 300,000,000        1,606,753,420     67,932,017             30,000,000          140,562,902        2,145,248,339     938                      2,145,249,277     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด")

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 225,000,000            -                              22,500,000             13,416                    247,513,416            

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              224,130,441            224,130,441            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              224,130,441            224,130,441            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (225,000,000)          (225,000,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 225,000,000            -                              22,500,000             (856,143)                 246,643,857            

.

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 225,000,000            -                              22,500,000             (856,143)                 246,643,857            

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              423,182,780            423,182,780            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              423,182,780            423,182,780            

เพมิทุน (หมายเหตุ 21) 75,000,000             1,606,753,420         -                              -                              1,681,753,420         

สาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                              -                              7,500,000               (7,500,000)              -                              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (317,250,000)          (317,250,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 300,000,000            1,606,753,420         30,000,000             97,576,637             2,034,330,057         

.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่  

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน  2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น      
บริษทัมหำชนกับกระทรวงพำณิชย์ และเปล่ียนช่ือจำกบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด เป็น             
บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดำ้นนำยหน้ำประกนัวินำศภยั 
นำยหนำ้ประกนัชีวิต และกำรให้บริกำรรับเป็นผูจ้ดักำรและผูดู้แลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จดักำรทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้งใหบ้ริกำรจดัหำและใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบั
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮำร์ดแวร์ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 123    
ซอยลำดปลำเคำ้ 25 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงจรเขบ้วั เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                   
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก)  งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด 
(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์   

โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   

โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

นำยหนำ้ประกนัชีวิต ไทย 100.00 100.00 

บริษทั แคสแมท จ ำกดั ให้บริกำรรับเป็นผูจ้ดักำรและผูดู้แล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จดักำรทรัพยสิ์นให้บุคคลและ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้ง

ให้บริกำรจดัหำและให้ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้ง

ซอฟทแ์วร์และฮำร์ดแวร์ 

ไทย 100.00 100.00 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตำมวิธี                
รำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ               
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
และอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง
ดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ 
ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนด
หลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้
รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงิน     
ทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำ
จำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของ
กิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำน           
กำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ              
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่านายหน้า 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำรับรู้เป็นรำยได้เม่ือวนัท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบัโดยแสดงสุทธิจำกส่วนลดจ่ำย และ        
ไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ  

 รายได้ค่าบริการอ่ืน 

 รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ทั้งน้ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยไดด้งักล่ำวเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะเรียกเก็บเงินได ้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี          
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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4.3 รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น 

 รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและ            
บริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำก
ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี  

4.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ี
ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ีย
รับ 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ี
มีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.5 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี)   

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร - 20  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร - 3, 5, 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 5  ปี 
  อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ - 3, 10  ปี 
  ยำนพำหนะ - 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อย              
ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม             
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำ                 
กำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย                       
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และค่ำลิขสิทธิกำรใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 3 ปี  
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4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ            
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรหรืออุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำว
อำจด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี           
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก               
กำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก                      
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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4.10 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้     
ท ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.11 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อย     
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.12 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.13 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วม
ในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำร
วดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                   
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่ง   
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

 อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้               
หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้             
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคต                 
ในแต่ละช่วงเวลำ 

 ส ำรองกำรยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  

 บริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรส ำรองกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัจำกกำรท่ีผูเ้อำประกนัสำมำรถ
ยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในระหวำ่งช่วงเวลำท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัได ้โดยฝ่ำยบริหำรพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบักำรยกเลิกกรมธรรมข์องผูเ้อำประกนั 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงไดด้งัน้ี 

รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  บริษทัใหญ่  

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แคสแมท จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวแอลดี จ ำกดั บริษทัร่วม 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ำกดั ( มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั บริลเล่ียนเซอร์เวย ์จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั ดำรำเดล่ี จ  ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  

บริษทั ดำรำเดล่ี ทวัร์ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 



13 

 

รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ดำรำเดล่ี ชอ้ปป้ิง จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  

บริษทั บิวต้ีแล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  

บริษทั เดอะ บิลเล่ียน ดีล เทรดด้ิง จ  ำกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั  

บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั ทีคิวอำร์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั ศรีปทุมกำรศึกษำ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
 * เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวำคม 2561 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับ บุคคลหรือกิจกำร ท่ี เ ก่ี ยวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น 0.1 - - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 96.1 81.8 - - รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 8.4 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลจ่ำย 215.3 - 215.3 - ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลรับ - - 428.5 226.5 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำนำยหนำ้ 74.6 - - - ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน 68.1 - - - ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดค่้ำเช่ำ 0.1 0.2 - - อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค่้ำบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 0.2 - - - อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดอ่ื้น 0.9 0.2 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - 2.4 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 
ซ้ือทรัพยสิ์น - - 0.1 - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 22.1 51.6 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำโฆษณำ 11.0 6.3 - - รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 3.0 16.8 0.2 - รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำฝึกอบรม 0.1 - - - รำคำตลำด 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 
เงินปันผลจ่ำย 101.9 - 101.9 - ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
ซ้ือเงินลงทุน - 1.2 - 1.2 หมำยเหตุ 15.1 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 245,705 - - - 

รวม 245,705 - - - 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) - 224 - - 

รวม - 224 - - 

เงนิทดรองจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) - 58 - - 

รวม - 58 - - 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวยีน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) 130 - - - 

รวม 130 - - - 

เงนิปันผลค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เงนิปันผลค้ำงรับ)   
บริษทัยอ่ย - - 85,000 - 
รวม - - 85,000 - 

เงนิประกนักำรเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัใหญ่ 19,071 40,707 - - 

รวม 19,071 40,707 - - 
  



15 

 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภันและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 665,837 - - - 

รวม 665,837 - - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น)  
บริษทัใหญ่ 1,254 1,328 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ              
กรรมกำรร่วมกนั) 2,442 2,931 - - 

รวม 3,696 4,259 - - 

เจ้ำหนีค่้ำซ้ือทรัพย์สิน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัใหญ่ - 8,420 - - 

รวม - 8,420 - - 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) 2,475 35,981 - - 

รวม 2,475 35,981 - - 

เงนิมดัจ ำรับ (แสดงภำยใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมกำรร่วมกนั) - 150 - - 

รวม - 150 - - 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,645 33,759 3,480 - 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,122 3,062 - - 
รวม 53,767 36,821 3,480 - 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 1,556 1,429 - - 
เงินฝำกธนำคำร 846,776 538,041 280,104 20,467 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 848,332 539,470 280,104 20,467 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง               
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.60 ต่อปี) 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝำกธนำคำรส ำหรับค่ำเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจำกผูเ้อำประกนัภยั ซ่ึง
บริษัทย่อยต้องน ำส่งเบ้ียประกันดังกล่ำวให้แก่บริษัทประกันภัย และบริษัทย่อยไม่สำมำรถน ำ               
เบ้ียประกันภยัดังกล่ำวไปใช้หรือหำประโยชน์ หรือหักค่ำใช้จ่ำยใดๆ ได้ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ
นำยหนำ้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจำกกำรฝำกเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้อำยไุม่เกิน 1 ปี   
เงินฝำกออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 376,502 204,523 
เงินฝำกประจ ำ 306,001 306,001 
รวม 682,503 510,524 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้อำยเุกิน 1 ปี   
เงินฝำกประจ ำ 100,000 - 
รวม 100,000 - 
รวมเงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 782,503 510,524 
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9. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 รำคำทุน/                   

รำคำทุน       
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/                   
รำคำทุน      

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
400,002 

 
- 

 
5,195 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
   หน่วยลงทุน 700,000 700,087 - - 
   บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 87 - - - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 700,087 700,087 - - 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
ตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 20,000  -  
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด  20,000  -  
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 1,120,089  5,195  

 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 รำคำทุน/                   

รำคำทุน      
ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/                   
รำคำทุน      

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
400,000 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
   หน่วยลงทุน 700,000 700,087 - - 
   บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 87 - - - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 700,087 700,087 - - 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 1,100,087  -  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินลงทุนชั่วครำวของบริษทัฯและบริษทัย่อย มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง         
ร้อยละ 0.80 ถึง 3.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.80 ถึง 1.60 ต่อปี) 
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10. รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 209,536 - - - 
 คำ้งช ำระ     
 1 - 90 วนั 34,536 - - - 
 91 - 180 วนั 720 - - - 
 181 - 365 วนั 294 - - - 
  เกิน 365 วนั 619 - - - 

รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 245,705 - - - 
รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 52,157 203,922 - - 
 คำ้งช ำระ     
 1 - 90 วนั 6,538 23,077 - - 
 91 - 180 วนั 165 1,174 - - 
 181 - 365 วนั 56 2,119 - - 
 เกิน 365 วนั 170 1,061 - - 

รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 59,086 231,353 - - 

รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ 304,791 231,353 - - 
ลูกหน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้    
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 62,887 39,992 - - 
 คำ้งช ำระ     
 1 - 45 วนั 214,774 212,656 - - 
 46 - 90 วนั 7,086 11,649 - - 
 91 - 180 วนั 1,326 7,845 -  
 181 - 365 วนั 1,141 864 - - 
 เกิน 365 วนั 665 525 - - 
รวมลูกหน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั 287,879 273,531 - - 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,814) (3,976) - - 

รวมลูกหน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - สุทธิ 286,065 269,555 - - 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,976 3,005 1,955 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 224 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,371 1,085 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,347 4,314 1,955 - 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (710) - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,637 4,314 1,955 - 
เงินใหกู้ย้มืพนกังำน 2,808 3,117 - - 
รวมรำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน    598,301 508,339 1,955 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ืมพนกังำนมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ12 ต่อปี โดยสัญญำมี
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,904 35,392 265 - 
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 57 - - 
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,101 5,862 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 5,041 5,215 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 6,217 4,737 4 46 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 37,393 51,263 269 46 

12. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

12.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทย่อยได้ใช้เงินฝำกประจ ำจ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรด ำรง
เงินกองทุนในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยัตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัประกัน
วนิำศภยั พ.ศ. 2535 (2561: ไม่มี) 
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12.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งินฝำกประจ ำจ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นกำรด ำรง
เงินกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนุญำตให้นิติบุคคลเป็นนำยหน้ำ
ประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงก ำหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลำท่ีได้รับใบอนุญำตเป็น
นำยหนำ้ประกนัชีวติไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.25 ของรำยไดจ้ำกค่ำบ ำเหน็จสุทธิส ำหรับรอบปีบญัชีท่ีผำ่น
มำและตอ้งไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงลำ้นบำท 

12.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทย่อยได้ใช้เงินฝำกออมทรัพย์จ  ำนวน  0.5 ล้ำนบำท เพื่อเป็นกำร             
ค  ้ำประกนักำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัยอ่ย (2561: ไม่มี) 

13. เงินลงทุนระยะยำว  
 

(หน่วย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด   
พนัธบตัรรัฐบำล 50,387 50,435 - - 
หุน้กู ้ 239,165 34,655 123,646 - 
รวมเงินลงทุนระยะยำว 289,552 85,090 123,646 - 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินลงทุนระยะยำวประกอบด้วยหุ้นกู้และพนัธบตัรรัฐบำล โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี (2560: 2.13 ถึง 3.95 ต่อปี) และครบก ำหนดภำยในเดือน
ธนัวำคม 2569  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทย่อยได้ใช้พ ันธบัตรรัฐบำลจ ำนวน 50 ล้ำนบำท เป็นกำรด ำรง
เงินกองทุนในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยัตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัประกัน
วนิำศภยั พ.ศ. 2535 (2560: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีหุ้นกูจ้  ำนวน 20 ลำ้นบำท มีขอ้จ ำกดัในกำรใชส้ ำหรับค่ำเบ้ียท่ีบริษทัย่อย
ได้รับจำกผูเ้อำประกนัภยั ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งน ำส่งเบ้ียประกนัดงักล่ำวให้แก่บริษทัประกนัภยั และ
บริษัทย่อยไม่สำมำรถน ำเบ้ียประกันดังกล่ำวไปใช้หรือหำประโยชน์ หรือหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ               
(2561: ไม่มี) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์    
   โบรคเกอร์ จ  ำกดั 400,000 200,000 100 100 410,000 210,000 411,000 209,000 
บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   
โบรคเกอร์ จ  ำกดั 50,000 10,000 100 100 50,301 10,301 12,500 10,000 

บริษทั แคสแมท จ ำกดั 5,000 5,000 100 100 5,151 5,151 4,999 7,499 
รวม     465,452 225,452 428,499 226,499 

 บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั 
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 200 ลำ้นบำท เป็น 400 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 2 
ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท บริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนโดยบริษทั         
ทีคิวเอม็ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 
2561 

 บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ 
จ  ำกดั มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10 ลำ้นบำท เป็น 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 
0.4 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท บริษทัฯไดจ่้ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนโดย
บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
17 ธนัวำคม 2561 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี
จ ำกดั 

ให้ค  ำแนะน ำหรือบริกำร
โดยวิธีกำรใชส่ื้อ
อิเลคทรอนิกส์ผำ่น
ระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 645 1,200 

รวม     1,200 1,200 645 1,200 
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(หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
รำคำทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี 
จ  ำกดั 

ให้ค  ำแนะน ำหรือบริกำร
โดยวิธีกำรใชส่ื้อ
อิเลคทรอนิกส์ผำ่น
ระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 1,200 1,200 
 

รวม     1,200 1,200 1,200 1,200 

 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของบริษทั ทีคิวแอลดี จ ำกดั จ  ำนวน 12,000 หุ้น 
ในรำคำหุ้นละ 100 บำทจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมเป็นเงิน 1.2 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40 ของ                   
ทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่ำว 

15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
บริษทั ทีคิวแอลดี จ ำกดั 555 - 
รวม 555 - 

 ในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 
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16. อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่ำง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  8,234 102,354 185,745 129,665 39,957 6,956 472,911 
ซ้ือเพ่ิม  - 7,218 6,982 8,737 8,420 25,683 57,040 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (6,475) (7,617) (6,808) (697) (7,290) - (28,887) 
โอนเขำ้ (ออก) - 29,930 2,396 - - (32,326) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,759 131,885 188,315 137,705 41,087 313 501,064 
ซ้ือเพ่ิม - 838 3,584 4,698 1,669 1,006 11,795 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (4,442) (3,311) (1,595) - (9,348) 
โอนเขำ้ (ออก) - 613 93 - - (706) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,759 133,336 187,550 139,092 41,161 613 503,511 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  3,969 59,231 146,951 110,508 36,130 - 356,789 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 475 16,130 12,760 11,298 2,174 - 42,837 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย (3,307) (6,474) (5,847) (692) (7,290) - (23,610) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,137 68,887 153,864 121,114 31,014 - 376,016 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 352 17,147 11,935 10,021 4,706 - 44,161 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - - (4,109) (3,305) (1,595)  (9,009) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,489 86,034 161,690 127,830 34,125 - 411,168 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 622 62,998 34,451 16,591 10,073 313 125,048 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 270 47,302 25,860 11,262 7,036 613 92,343 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     42,837 
2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)     44,161 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 
ซ้ือเพ่ิม 20 273 293 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 20 273 293 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1 20 21 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1 20 21 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 19 253 272 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2560 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) - 

2561 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมี
จ ำนวนเงิน 278.1 ลำ้นบำท  (2560: 250.6 ลำ้นบำท) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - รำคำทุน 62,341 58,069  161 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (53,124) (47,462) (8) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 9,217 10,607 153 - 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดง
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 10,607 14,288 - - 

ซ้ือเพิ่ม 4,272 3,128 161 - 
ตดัจ ำหน่ำย (5,662) (6,809) (8) - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 9,217 10,607 153 - 

18. เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 665,837 - - - 
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยั - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 233,163 823,867 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,696 4,259 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 104,413 77,778 22,247 6 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,420 - - 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 321 765 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,475 35,981 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 160,876 138,278       505 495 

รวมเจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน 1,170,781 1,089,349 22,752 501 

19. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำรองกำรยกเลิก

กรรมธรรมป์ระกนัภยั 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 6,226 
เปล่ียนแปลงระหวำ่งปี 4,232 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 10,458 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 51,694 41,961 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  6,542 4,991 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,785 1,564 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
     ดำ้นประชำกรศำสตร์ - 1,055 
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - (4,098) 
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 6,221 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี (1,952) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 58,069 51,694 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยกำรใหบ้ริกำร 2,365 1,650 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 5,962 4,905 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 8,327 6,555 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน              
1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 4.2 ลำ้นบำท (2560: 2.1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัยอ่ยประมำณ 3 - 23 ปี (2560: 3 - 23 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 1.6 - 3.1 1.6 - 3.1 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.1 - 7.6 5.1 - 7.6 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0.0 - 49.0 0.0 - 49.0 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 เพิ่มข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5) (2,750) 2,968 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 0.5)  3,094 (2,894) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (+/- ร้อยละ 0.5) (3,339) 1,304 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 เพิ่มข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5) (2,567) 2,776 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (+/- ร้อยละ 0.5)  2,629 (2,462) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (+/- ร้อยละ 0.5) (2,838) 1,089 
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 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย 400 วนั กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน            
13 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ : ไม่มี) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ี
กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

21. ทุนเรือนหุ้น 

21.1 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ได้มีมติอนุมติัให้ด ำเนินกำรใน
เร่ืองต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  อนุมติักำรแปรสภำพบริษทัฯเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั 
ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)”  

ข) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯจำกมูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 225 ล้ำนหุ้น     
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 225 ลำ้นบำท  

ค) อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกเดิม 225 ลำ้นบำทเป็น 300 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 75 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยจะมีกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่ำวดงัน้ี 

-  จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 63.75 ล้ำนหุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นกำร
ทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

-  จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 11.25 ล้ำนหุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูบ้ริหำรและ/หรือ
พนักงำนของบริษทัตำมโครงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหำร 
และ/หรือพนกังำนของบริษทั (ESOP) ในรำคำเท่ำกบัรำคำ IPO 

ง) อนุมติัใหน้ ำหุน้ของบริษทัฯเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษทัฯ กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญั และกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 
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21.2 ในระหวำ่งวนัท่ี 12 - 14 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 75.0 ลำ้นหุน้ ใน
รำคำหุ้นละ 23.0 บำท แก่ประชำชนทัว่ไป กรรมกำรของบริษทัฯ ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของ
บริษทัฯ บริษทัฯได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้วทั้งจ  ำนวนเม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 2561 
นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นจ ำนวนเงิน 43.2 ลำ้นบำทไดแ้สดงโดยหกั
จำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2561 

 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและใหเ้ร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ 

(หน่วย: หุน้) 

 งบกำรเงินรวมและ               
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 2,250,000 
เพิ่มข้ึนเน่ืองจำกเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว ้ 222,750,000 
ออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนระหวำ่งปี 75,000,000 
จ ำนวนหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 300,000,000 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้  

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 913,829 849,360 - - 
ค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 542,867 516,861 - 1 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 49,823 49,646 29 - 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 61,377 59,726 - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย 44,573 40,216 45 - 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 11,692 13,255 - - 
ค่ำท่ีปรึกษำดำ้นระบบสำรสนเทศ 1,362 - - - 

24. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 98,125 69,293 - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผล
แตกต่ำงชัว่ครำว 

 
 

(1,689) 

 
 

(3,352) 

 
 

- 

 
 

- 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 
96,436 

 
65,941 

 
- 

 
- 

 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณ           
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
(636) 

รำยได้ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (636) 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 500,705 334,248 423,183 224,130 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ
อตัรำภำษี 

100,141 66,850 84,637 44,826 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ: 

 
9,887 

 
- 

 
9,776 

 
474 

   เงินปันผลรับท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ - - (85,700) (45,300) 
   ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 3,703 7,926 14 - 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (17,295) (8,835) (8,727) - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 
96,436 

 
65,941 

 
- 

 
- 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,614 10,339 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 363 795 
ส ำรองกำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,091 1,245 

รวม 14,068 12,379 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 52.17 ลำ้นบำท (2560: 2.74 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯพิจำรณำแลว้เห็นวำ่บริษทัฯอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต       เพียง
พอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้
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 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  ำนวน 51.62 ล้ำนบำท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2566 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

บริษทัฯไดป้รับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบ 
โดยปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้ตำมท่ีกล่ำว
ในหมำยเหตุขอ้ 21 โดยถือเสมือนว่ำกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวไ้ด้เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้
ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) 404,266 268,307 423,183 224,130 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (พนัหุน้) 228,082 225,000 228,082 225,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 1.77 1.19 1.86 1.00 

26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

• ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 
• ธุรกิจนำยหนำ้ประกนัชีวติ 
• ธุรกิจใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้  

ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำก                   
กำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 
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กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก  

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี     31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2561 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนั             
วินำศภยั 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจกำรให้
ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม  

            
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  2,434,445 66,371 298 - 2,501,114 - 2,501,114 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 54,199 - 54,199 (54,199) - 
ดอกเบ้ียรับ 17,505 297 50 691 18,543 (7) 18,536 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย 49,487 65 242 29 49,823 - 49,823 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 93,487 1,778 1,171 - 96,436 - 96,436 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 398,372 6,963 4,805 (5,316) 404,824 (555) 404,269 

  
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 2,212,861 88,230 18,710 1,592,687 3,912,488 (87,593) 3,824,895 
กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์       
   ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม        
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินและ        
   สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        
   รอตดับญัชี 15,151 10 452 454 16,067 - 16,067 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี
บนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - - - 645 645 - 645 

หนีสิ้นรวมของส่วนงำน 1,705,937 29,463 7,475 23,809 1,766,684 (87,039) 1,679,645 
 

(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2560 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนั             
วินำศภยั 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจกำรให้
ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม  

            
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  2,153,141 56,723 47,944 - 2,257,808 - 2,257,808 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 5,632 - 5,632 (5,632) - 
ดอกเบ้ียรับ 17,138 383 91 158 17,770 - 17,770 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย 49,150 272 224 - 49,646 - 49,646 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 62,863 1,837 1,241 - 65,941 - 65,941 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 258,791 6,954 4,931 (2,369) 268,307 - 268,307 
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(หน่วย: พนับำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2560 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนั             
วินำศภยั 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจกำรให้
ค  ำปรึกษำ

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำร
ปรับปรุงและ
ตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 1,811,240 63,216 18,801 21,713 1,914,970 (8,518) 1,906,452 
กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์        
   ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม        
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินและ        
   สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        
   รอตดับญัชี 21,861 1,039 1,231 - 24,131 - 24,131 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี
บนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - - - 1,200 1,200 - 1,200 

หนีสิ้นรวมของส่วนงำน 1,491,687 38,913 7,371 521 1,538,492 (8,518) 1,529,974 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ (มีมูลค่ำเท่ำกบั
หรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของกิจกำร) จ ำนวน 4 รำย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,455 ลำ้นบำท (2560: 2 รำย    
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,000 ลำ้นบำท) ซ่ึงมำจำกส่วนงำนธุรกิจนำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

ในระหว่ำงปี บริษทัย่อยและพนกังำนของบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำ
กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำน
ตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัย่อย ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยได้
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 17.1 ลำ้นบำท (2560: 15.2 ลำ้นบำท) 
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28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำทต่อหุน้) 

เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ 225,000 100.00 
   ด ำเนินงำนสะสมจนถึงวนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2560   
   30 มิถุนำยน 2560    
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  225,000  

 
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร    
   ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี  
   1 มกรำคม 2561 ถึง  

 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้      
  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 

 
101,250 

 
45.00 

   31 มีนำคม 2561    
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำก ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 114,750 0.51 
    ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561   
   1 มกรำคม 2561 ถึง    
   14 สิงหำคม 2561    
เงินปันผลระหวำ่งกำลจำก ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 101,250 0.45 
    ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561   
   1 มกรำคม 2561 ถึง    
   14 พฤศจิกำยน 2561    

 รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  317,250  

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน อำคำรส ำนักงำน 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 56 60 - - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 39 85 - - 

 ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯมีรำยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 61.4 ล้ำนบำท (2560: 59.2 ล้ำน
บำท) 

29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรดูแลอำคำร 

 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำบริกำรดูแลอำคำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำม
สัญญำบริษทัย่อยต้องจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยเดือนตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงในระหว่ำงปี 2561 
บริษทัยอ่ยมีค่ำดูแลท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 38.2 ลำ้นบำท 
(2560: 29.1 ลำ้นบำท) 

29.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำบริกำรต่ำงๆ โดยมีจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยใน
อนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำบริกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 4.5 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.2 
ลำ้นบำท) (2560: 1.2 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี) 

29.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 10.1 ลำ้นบำท (2560: 2.6 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

30. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีคดีท่ีบุคคลธรรมดำฟ้องร้องบริษทัย่อยเป็นจ ำเลยร่วมในคดี
แพ่งเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยเร่ืองผิดสัญญำนำยหน้ำประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องรวมจ ำนวน 0.6 
ล้ำนบำท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น รวมทั้งบริษทัย่อยอยู่ใน
ระหวำ่งกำรเจรจำไกล่เกล่ียกบัโจทก ์
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 อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยเช่ือว่ำผลของคดีดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมดงักล่ำวไว้
ในงบกำรเงิน ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดท้  ำประกนัภยัควำมรับผิดกบับริษทัประกนัภยัรำยหน่ึงและไดท้  ำเร่ือง
เรียกร้องชดเชยค่ำควำมเสียหำยจำกบริษทัประกนัภยัดงักล่ำวแลว้ 

31. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนชัว่ครำว     
     หน่วยลงทุน - 700.1 - 700.1 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนชัว่ครำว     
   ตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 20.1 - 20.1 
 เงินลงทุนระยะยำว     
   ตรำสำรหน้ี - 287.9 - 287.9 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนชัว่ครำว     
     หน่วยลงทุน - 700.1 - 700.1 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนระยะยำว     
   ตรำสำรหน้ี - 124.1 - 124.1 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
 เงินลงทุนระยะยำว     
   ตรำสำรหน้ี - 86.1 - 86.1 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เงินลงทุนชัว่ครำว รำยไดค้่ำบริกำรคำ้ง
รับและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินลงทุนระยะยำว เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและ
เจ้ำหน้ีอ่ืน และค่ำเบ้ียประกันภัยรับล่วงหน้ำ บริษัทฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรำยได้ค่ำบริกำรคำ้งรับและ
ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของรำยได้ค่ำบริกำร             
คำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินลงทุนระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 844 4 848 หมำยเหตุ 7 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 406 - - 377 - 783 0.10 - 1.90 
เงินลงทุนชัว่ครำว 420 - - - 700 1,120 หมำยเหตุ 9 
รำยไดค่้ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 598 598 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 1 - - - - 1 1.65 
เงินลงทุนระยะยำว - 75 215 - - 290 หมำยเหตุ 13 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,171 1,171 - 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนำ้ - - - - 385 385 - 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 533 6 539 หมำยเหตุ 7 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 306 - - 205 - 511 0.13 - 1.70 
เงินลงทุนชัว่ครำว 5 - - - - 5 หมำยเหตุ 9 
รำยไดค่้ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 508 508 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 2.5 - - 0.5 - 3 0.13 - 1.60 
เงินลงทุนระยะยำว - 24 61 - - 85 หมำยเหตุ 13 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,089 1,089 - 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนำ้ - - - - 363 363 - 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 280 - 280 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 400 - - - 700 1,100 หมำยเหตุ 9 
รำยไดค่้ำบริกำรคำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - -       2 2 - 
เงินลงทุนระยะยำว - - 124 - - 124 หมำยเหตุ 13 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 23 23 - 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 20 - 20 หมำยเหตุ 7 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกธุรกรรมทำงกำรเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปสกุลเงินบำท 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้เงิน
ลงทุนท่ีมีมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560  

มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่ครำว     
  หน่วยลงทุน 700.1 700.1 - - 
    ตรำสำรหน้ีท่ีจะครบ

ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 20.0 20.1 - - 
เงินลงทุนระยะยำว     
  ตรำสำรหน้ี 289.5 287.9 85.1 86.1 
     
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560  

มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

เงินลงทุนชัว่ครำว     
  หน่วยลงทุน 700.1 700.1 - - 
เงินลงทุนระยะยำว     
  ตรำสำรหน้ี 123.6 124.1 - - 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เงินลงทุนชัว่ครำว รำยไดค้่ำบริกำรคำ้งรับ
และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนัภยัและเจำ้หน้ีอ่ืน และ     
ค่ำเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข)  เ งินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำดหรือค ำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืน  

ค)  เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  
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33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำง
ทุนท่ีเหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้ำงมูลค่ำ                   
กำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 
0.783:1 (2560: 4.064:1) และเฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.012:1 (2560: 0.002:1) 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่             
ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนำคม 2562 และจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 เพื่อน ำเสนอต่อ        
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 
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