
 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม         งบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั   
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน    
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน                        
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้                
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

รสพร เดชอำคม  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2562 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 591,359              848,332              46,445                280,104              

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 4 751,728              682,503              -                          -                          

เงนิลงทุนชวัคราว 5 1,348,348           1,120,089           1,328,346           1,100,087           

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 2, 6 577,937              598,301              4,069                  1,955                  

เงนิปันผลคา้งรับ 2 -                          -                          -                          85,000                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 2, 7 46,272                37,393                688                     269                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,315,644           3,286,618           1,379,548           1,467,415           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 4 -                          100,000              -                          -                          

เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8 1,000                  1,000                  -                          -                          

เงนิลงทุนระยะยาว 9 396,481              289,552              194,670              123,647              

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          465,452              465,452              

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                          645                     -                          1,200                  

อาคารและอุปกรณ์ 12 87,312                92,343                248                     272                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 10,926                9,217                  140                     153                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,243                14,068                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2 31,443                31,452                -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 541,405              538,277              660,510              590,724              

รวมสินทรัพย์ 3,857,049           3,824,895           2,040,058           2,058,139           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัและเจา้หนีอืน 2, 14 1,006,272           1,170,781           1,304                  22,752                

ค่าเบยีประกนัภยัรับล่วงหนา้ 468,338              385,109              -                          -                          

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 23,774                20,950                -                          -                          

ประมาณการหนีสินระยะสนั 15 8,532                  10,458                -                          -                          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 34,402                34,279                7                         1,057                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,541,318           1,621,577           1,311                  23,809                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 63,904                58,069                -                          -                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 63,904                58,069                -                          -                          

รวมหนีสิน 1,605,222           1,679,646           1,311                  23,809                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000              300,000              300,000              300,000              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000              300,000              300,000              300,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,606,753           1,606,753           1,606,753           1,606,753           

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 67,932                67,932                -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30,000                30,000                30,000                30,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 247,141              140,563              101,994              97,577                

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,251,826           2,145,248           2,038,747           2,034,330           

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                         1                         -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,251,827           2,145,249           2,038,747           2,034,330           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,857,049           3,824,895           2,040,058           2,058,139           

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าบริการ

   รายไดค่้านายหนา้ 2 394,838               363,689               -                          -                          

   รายไดค่้าบริการอืน 2 262,466               246,889               -                          -                          

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 2, 10 -                          -                          -                          113,499               

   ดอกเบียรับ 7,621                   2,231                   4,082                   41                        

   อืนๆ 2 6,979                   1,130                   3,258                   -                          

รวมรายได้ 671,904               613,939               7,340                   113,540               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการให้บริการ 355,178               314,734               -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 185,082               189,064               1,723                   1,776                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          -                          1,200                   -                          

รวมค่าใช้จ่าย 540,260               503,798               2,923                   1,776                   

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 131,644               110,141               4,417                   111,764               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (645)                    (491)                    -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 130,999               109,650               4,417                   111,764               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (24,421)               (21,246)               -                          -                          

กําไรสําหรับงวด 106,578               88,404                 4,417                   111,764               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106,578               88,404                 4,417                   111,764               

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 106,578               88,404                 4,417                   111,764               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                          

106,578               88,404                 

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 106,578               88,404                 4,417                   111,764               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                          

106,578               88,404                 

(หน่วย: บาท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.36                     0.39                     0.01                     0.50                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 130,999               109,650               4,417                   111,764               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,223                 12,458                 37                        -                          

   กลบัรายการประมาณการหนีสินระยะสนั (1,926)                 (569)                    -                          -                          

   กลบัรายการหนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีค่าเบียประกนัภยั (592)                    (699)                    -                          -                          

   หนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีอืน (กลบัรายการ) (2)                        270                      -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,835                   2,112                   -                          -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                          (36)                      -                          -                          

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (3,044)                 -                          (3,044)                 -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          -                          1,200                   -                          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 645                      491                      -                          -                          

   เงินปันผลรับ -                          -                          -                          (113,499)             

   ดอกเบียรับ (7,621)                 (2,231)                 (4,082)                 (41)                      

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 135,517               121,446               (1,472)                 (1,776)                 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 30,775                 (57,461)               -                          -                          

   รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 24,727                 20,443                 -                          -                          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (8,456)                 (307)                    (396)                    -                          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9                          891                      -                          -                          

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีค่าเบียประกนัภยัและเจา้หนีอืน (167,497)             (166,175)             (21,448)               723                      

   ค่าเบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 83,229                 89,777                 -                          -                          

   หนีสินหมุนเวียนอืน 123                      (1,396)                 (1,050)                 (20)                      

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 98,427                 7,218                   (24,366)               (1,073)                 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (22,195)               (19,845)               (23)                      -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 76,232                 (12,627)               (24,389)               (1,073)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (225,215)             -                          (225,215)             -                          

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง -                          502                      -                          -                          

เงินลงทุนระยะยาวเพมิขึน (107,369)             (31,539)               (71,369)               -                          

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (1,725)                 (12,275)               -                          -                          

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,188)                 (11)                      -                          -                          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                          153                      -                          -                          

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 4,292                   3,395                   2,314                   41                        

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          85,000                 -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (333,205)             (39,775)               (209,270)             41                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (256,973)             (52,402)               (233,659)             (1,032)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 848,332               539,470               280,104               20,467                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 591,359               487,068               46,445                 19,435                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่เป็นตวัเงิน

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) 2,988                   (8,270)                 -                          -                          

   เงินปันผลคา้งรับ -                          -                          -                          113,499               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนทีเป็นของ

ส่วนเกินทุนจาก รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

หุน้สามญัทอีอก การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 225,000                   -                               67,932                     22,500                     61,046                     376,478                   -                               376,478                   

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               88,404                     88,404                     -                               88,404                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               88,404                     88,404                     -                               88,404                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 225,000                   -                               67,932                     22,500                     149,450                   464,882                   -                               464,882                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 300,000                   1,606,753                67,932                     30,000                     140,563                   2,145,248                1                              2,145,249                

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               106,578                   106,578                   -                               106,578                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               106,578                   106,578                   -                               106,578                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 300,000                   1,606,753                67,932                     30,000                     247,141                   2,251,826                1                              2,251,827                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 225,000                   -                              22,500                     (856)                        246,644                   

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              111,764                   111,764                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              111,764                   111,764                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 225,000                   -                              22,500                     110,908                   358,408                   

.

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 300,000                   1,606,753                30,000                     97,577                     2,034,330                

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              4,417                      4,417                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              4,417                      4,417                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 300,000                   1,606,753                30,000                     101,994                   2,038,747                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่  

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นนายหน้าประกนัวินาศภยั 
นายหนา้ประกนัชีวิต และการให้บริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จดัการทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้งให้บริการจดัหาและให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบั
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 123    
ซอยลาดปลาเคา้ 25 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

1.2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น       
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี       
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี    
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน    
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ          
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  17 เร่ือง       
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของ    
การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และ
ก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า
มากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบัญชีส าหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี       
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ     
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  บริษทัใหญ่  

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แคสแมท จ ากดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวแอลดี จ ากดั บริษทัร่วม 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั ( มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั บริลเล่ียนเซอร์เวย ์จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 
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รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ดาราเดล่ี จ  ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั ดาราเดล่ี ทวัร์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาราเดล่ี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั บิวต้ีแล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั เดอะ บิลเล่ียน ดีล เทรดด้ิง จ  ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีคิวอาร์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม มีกรรมการร่วมกนั 

 *เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      
รายไดอ่ื้น - 30 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 23,640 24,293 - - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลรับ - - - 113,499 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้านายหนา้ 294,638 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 213,734 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่า - 75 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดค่้าบริการสารสนเทศ 30 45 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - 390 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 10,240 11,520 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าโฆษณา 750 750 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 89 4,901 12 - ราคาตามสัญญา 
ค่าฝึกอบรม 130 - - - ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 197,964 245,705 - - 
รวม 197,964 245,705 - - 

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

รวม - 130 - - 

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

รวม - - - 85,000 

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

รวม 19,071 19,071 - - 

เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภันและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 569,589 665,837 - - 
รวม 569,589 665,837 - - 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัใหญ่ 1,431 1,254 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ              
กรรมการร่วมกนั) 1,111 2,442 222 - 

รวม 2,542 3,696 222 - 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) 4,091 2,475 - - 

รวม 4,091 2,475 - - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,776 11,857 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,218 1,030 
รวม 13,994 12,887 

3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินสด 411 1,556 - - 
เงินฝากธนาคาร 590,948 846,776 46,445 280,104 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 591,359 848,332 46,445 280,104 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง               
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี) 

4. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบ้ียประกันภยัท่ีบริษทัย่อยได้รับจากผูเ้อาประกันภัย      
ซ่ึงบริษทัย่อยต้องน าส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทัประกนัภยั และบริษทัย่อยไม่สามารถน า   
เบ้ียประกันภยัดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
นายหนา้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้อายไุม่เกิน 1 ปี   
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 345,727 376,502 
เงินฝากประจ า 406,001 306,001 
รวม 751,728 682,503 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้อายเุกิน 1 ปี   
เงินฝากประจ า - 100,000 
รวม - 100,000 
รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 751,728 782,503 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/                   
ราคาทุน       

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว     
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี                                                    

 
600,002 

 
- 

 
400,002 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   หน่วยลงทุน 725,215 728,346 700,000 700,087 
   บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,131 - 87 - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 728,346 728,346 700,087 700,087 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
ตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 20,000  20,000  
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  20,000  20,000  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,348,348  1,120,089  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/                   
ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว     
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
600,000 

 
- 

 
400,000 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   หน่วยลงทุน 725,215 728,346 700,000 700,087 
   บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,131 - 87 - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 728,346 728,346 700,087 700,087 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,328,346  1,100,087  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินลงทุนชัว่คราวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีอตัรา
ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 ถึง 3.20 ต่อปี  

6. รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 165,821 209,536 - - 
 คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั 30,554 34,536 - - 
 91 - 180 วนั 996 720 - - 
 181 - 365 วนั 511 294 - - 
  เกิน 365 วนั 82 619 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 197,964 245,705 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 52,255 52,157 - - 
 คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั 10,296 6,538 - - 
 91 - 180 วนั 72 165 - - 
 181 - 365 วนั 159 56 - - 
 เกิน 365 วนั 192 170 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,974 59,086 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ 260,938 304,791 - - 

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้    
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 79,927 62,887 - - 
 คา้งช าระ     
 1 - 45 วนั 202,791 214,774 - - 
 46 - 90 วนั 23,310 7,086 - - 
 91 - 180 วนั 1,186 1,326 - - 
 181 - 365 วนั 206 1,141 - - 
 เกิน 365 วนั 474 665 - - 
รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั 307,894 287,879 - - 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,222) (1,814) - - 

รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - สุทธิ 306,672 286,065 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,745 3,976 4,069 1,955 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,358 1,371 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 9,103 5,347 4,069 1,955 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (708) (710) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8,395 4,637 4,069 1,955 
เงินใหกู้ย้มืพนกังาน 1,932 2,808 - - 
รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน    577,937 598,301 4,069 1,955 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมพนกังานมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 130 - - 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,961 24,904 515 265 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,600 1,101 146 - 
วสัดุส้ินเปลือง 4,403 5,041 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 5,163 6,217 27 4 
อ่ืนๆ 145 - - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 46,272 37,393 688 269 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไดใ้ช้เงินฝากประจ าจ านวน 1 ลา้นบาท 
เป็นการด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า
ประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งด ารงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกนัชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบญัชีท่ี    
ผา่นมาและตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

9. เงินลงทุนระยะยำว  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม  
2561 

เงนิลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด     
พนัธบตัรรัฐบาล 50,375 50,387 - - 
หุน้กู ้ 346,106 239,165 194,670 123,647 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 396,481 289,552 194,670 123,647 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ยหุ้นกูแ้ละพนัธบตัร
รัฐบาล โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี และครบก าหนดภายในเดือนธนัวาคม 
2569  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลจ านวน 50 ลา้นบาท 
เป็นเงินด ารงกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั
ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                
รับระหวา่งงวด 

 
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์    
   โบรคเกอร์ จ  ากดั 400,000 400,000 100 100 410,000 410,000 - 96,000 
บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   
โบรคเกอร์ จ  ากดั 50,000 50,000 100 100 50,301 50,301 - 12,500 

บริษทั แคสแมท จ ากดั 5,000 5,000 100 100 5,151 5,151 - 4,999 
รวม     465,452 465,452 - 113,499 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ทีคิวแอลดี 
จ ากดั 

ใหค้  าแนะน าหรือบริการโดย
วิธีการใชส่ื้ออิเลคทรอนิกส์
ผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 - 645 

รวม     1,200 1,200 - 645 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ทีคิวแอลดี 
จ ากดั 

ให้ค  าแนะน าหรือบริการ
โดยวธีิการใชส่ื้อ
อิเลคทรอนิกส์ผา่น
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 (1,200) - - 1,200 

รวม     1,200 1,200 (1,200) - - 1,200 

11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 
บริษทั ทีคิวแอลดี จ ากดั 645 491 
รวม 645 491 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่ได้รับเงินปันผลจาก
บริษทัร่วม 

12. อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 92,343 272 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,680 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,711) (24) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 87,312 248 
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13.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,217 153 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,221 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,512) (13) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 10,926 140 

14. เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 569,589 665,837 - - 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 255,135 233,163 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,542 3,696 222 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,637 104,413 717 22,247 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,309 321 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,091 2,475 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 100,969 160,876 365 505 

รวมเจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 1,006,272 1,170,781 1,304 22,752 

15. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ารองการยกเลิก              

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 10,458 
ลดลงระหวา่งงวด (1,926) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 8,532 
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16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นงวด  58,069 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในอดีต  3,298 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั   1,924 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  613 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยงวด  63,904 

17. ภำษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 24,596 21,469 - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    
ผลแตกต่างชัว่คราว (175) (223) - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 
24,421 

 
21,246 

 
- 

 
- 
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18. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

บริษทัฯไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ
โดยปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั(1) 
โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีรายงาน  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 106,578 88,404 4,417 111,764 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 300,000 225,000 300,000 225,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.36 0.39 0.01 0.50 

 (1) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 100 
บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 

ธุรกิจ
นายหนา้
ประกนั            
วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้
ค  าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 636,896 24,099 30 3,258 664,283 - 664,283 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 750 - 13,542 - 14,292 (14,292) - 
ดอกเบ้ียรับ 3,521 14 4 4,082 7,621 - 7,621 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,096 15 75 37 11,223 - 11,223 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23,167 1,265 (11) - 24,421 - 24,421 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 96,633 5,045 (72) 4,417 106,023 555 106,578 
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 (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนั            
วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้
ค  าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 591,523 20,023 162 - 611,708 - 611,708 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 750 - 13,530 - 14,280 (14,280) - 
ดอกเบ้ียรับ 2,157 38 2 41 2,238 (7) 2,231 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,381 17 60 - 12,458 - 12,458 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20,850 171 225 - 21,246 - 21,246 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 89,080 651 900 (1,736) 88,895 (491) 88,404 

  

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้า     
รายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของกิจการ) จ านวน 3 ราย (2561: 2 ราย)  คิดเป็น
จ านวนเงิน 404 ลา้นบาท (2561: 258 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  

20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

20.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 5.1 ล้านบาท       
(31 ธนัวาคม 2561: 1.4 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลและระบบควบคุมไฟฟ้า 

20.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคารส านักงาน 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม           

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม           

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 57 56 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 32 39 - - 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงิน 
15.1 ลา้นบาท (2561: 15.5 ลา้นบาท) 

20.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรดูแลอำคำร 

 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาบริการดูแลอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยภายใตเ้ง่ือนไขตาม
สัญญาบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีค่าบริการท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็น
จ านวนเงินประมาณ 9.2 ลา้นบาท (2561: 9.7 ลา้นบาท) 

20.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการต่างๆ โดยมีจ านวนขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงักล่าวเป็นจ านวน 6.8 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 0.06 
ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 4.5 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ 0.2 ลา้นบาท) 

20.5 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 8.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 10.1 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
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21. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีคดีท่ีบุคคลธรรมดาฟ้องร้องบริษทัยอ่ยเป็นจ าเลยร่วมในคดีแพ่ง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเร่ืองผิดสัญญานายหน้าประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องรวมจ านวน 0.7 ลา้น
บาท (31 ธันวาคม 2561: 0.6 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน้ 
รวมทั้งบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียกบัโจทก ์

 อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าผลของคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไว้
ในงบการเงิน ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดท้  าประกนัภยัความรับผิดกบับริษทัประกนัภยัรายหน่ึงและไดท้  าเร่ือง
เรียกร้องชดเชยค่าความเสียหายจากบริษทัประกนัภยัดงักล่าวแลว้ 

22. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใช้
วธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หน่วยลงทุน - 728 - 728 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หน่วยลงทุน - 700 - 700 
     

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

23.1 กำรแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณเีลกิจ้ำง 

  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัยอ่ยมีหน้ีสิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน  13.2 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : ไม่มี )         
บริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562                    

23.2 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีจากผลประกอบการของบริษทัฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่    
ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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