บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จำกัด”)
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิ มชื่ อ “บริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด”)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุ
ในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้ ค่าบริการ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริ กำรอื่นที่เกี่ยวข้องตำมนโยบำยกำรบัญชีที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 4.1 โดยรำยได้ที่จะได้รับขึ้นอยูก่ บั อัตรำค่ำนำยหน้ำที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งนำยหน้ำกับ
บริ ษทั ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุไว้ในสัญญำประกันภัยและประกันชีวิตแต่ละประเภท เนื่ องจำกควำม
หลำกหลำยของอัตรำค่ำนำยหน้ำและค่ำบริ กำรอื่น และประเภทของกรมธรรม์ ประกอบกับควำมไม่แน่นอนจำกกำร
ยกเลิกกรมธรรม์ในระหว่ำงช่วงเวลำที่กรมธรรม์มีผลบังคับ กลุ่มบริ ษทั จึงมีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำใน
กำรรับรู ้รำยได้
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำร
• ประเมินและทดสอบควำมมีประสิ ทธิ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำร
รับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริ กำรอื่น โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำ
ทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
• สุ่ มตัวอย่ำงสัญญำที่กลุ่มบริ ษทั ทำกับบริ ษทั ประกันภัย เพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้วำ่ เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในสัญญำ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
• ส่ งหนังสื อยืนยันยอดรำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริ กำรอื่นให้กบั บริ ษทั ประกันภัยรำยใหญ่
• สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยได้ที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วนั สิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี
• วิเครำะห์เปรี ยบเทียบรำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริ กำรอื่นกับอัตรำตำมที่ระบุในสัญญำ เพื่อตรวจสอบ
ควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรรำยได้ค่ำนำยหน้ำและค่ำบริ กำรอื่นตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
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• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่ องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อ
หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รสพร เดชอำคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื อ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั น จํากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนชัวคราว
รายได้ค่าบริ การค้างรับและลูกหนีอืน
เงินปันผลค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2561

7
8
9
6, 10

848,332,394
682,502,505
1,120,089,070
598,300,719
37,392,595
3,286,617,283

539,470,194
510,523,809
5,195,089
508,339,720
51,262,849
1,614,791,661

280,103,992
1,100,087,252
1,955,257
84,999,915
269,199
1,467,415,615

20,466,911
46,167
20,513,078

100,000,000
1,000,000
289,552,224
645,075
92,343,218
9,216,737
14,068,216
31,451,899
538,277,369
3,824,894,652

3,001,973
85,090,281
1,200,000
125,048,250
10,606,578
12,379,341
54,334,286
291,660,709
1,906,452,370

123,646,325
465,452,322
1,200,000
272,167
153,168
590,723,982
2,058,139,597

225,452,322
1,200,000
226,652,322
247,165,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6, 11

8
12
13
14
15
16
17
24
6

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื อ "บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั น จํากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2561

6, 18

1,170,781,431
385,108,392
20,949,212
10,457,973
34,278,875
1,621,575,883

1,089,348,942
363,024,218
6,226,290
19,680,631
1,478,280,081

22,752,212
1,057,328
23,809,540

501,217
20,326
521,543

58,069,492
58,069,492
1,679,645,375

51,694,345
51,694,345
1,529,974,426

23,809,540

521,543

300,000,000

225,000,000

300,000,000

225,000,000

300,000,000
1,606,753,420
67,932,017

225,000,000
67,932,017

300,000,000
1,606,753,420
-

225,000,000
-

30,000,000
140,562,902
2,145,248,339
938
2,145,249,277
3,824,894,652
-

22,500,000
61,045,927
376,477,944
376,477,944
1,906,452,370
-

30,000,000
97,576,637
2,034,330,057
2,034,330,057
2,058,139,597
-

22,500,000
(856,143)
246,643,857
246,643,857
247,165,400
-

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยและเจ้าหนีอืน
ค่าเบียประกันภัยรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีสินระยะสัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2560: หุ น้ สามัญ 2,250,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2560: หุ น้ สามัญ 2,250,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

19
6

20

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
(เดิมชื อ "บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าบริ การอืน
รายได้อืน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
อืนๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสํ าหรั บปี

หมายเหตุ

14

15
24

20
24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2561

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

1,515,639,102
985,474,567

1,391,318,763
866,488,928

-

-

18,536,116
5,386,283
2,525,036,068

17,770,315
6,090,909
2,281,668,915

428,499,139
690,633
87,253
429,277,025

226,499,291
158,165
226,657,456

1,287,356,352
736,420,194
2,023,776,546

1,172,209,502
775,210,972
1,947,420,474

6,094,245
6,094,245

2,527,015
2,527,015

501,259,522
(554,925)
500,704,597
(96,435,823)
404,268,774

334,248,441
334,248,441
(65,941,438)
268,307,003

423,182,780
423,182,780
423,182,780

224,130,441
224,130,441
224,130,441

-

(3,177,766)
635,553

-

-

-

(2,542,213)
(2,542,213)

-

-

404,268,774

265,764,790

423,182,780

224,130,441

404,266,266
2,508
404,268,774

268,307,003
268,307,003

423,182,780

224,130,441

404,266,266
2,508
404,268,774

265,764,790
265,764,790
(ปรับปรุ งใหม่)

423,182,780

224,130,441

1.77

1.19

1.86

1.00

228,082,192

225,000,000

228,082,192

225,000,000

25

(ปรับปรุ งใหม่)

บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
(เดิมชื อ "บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด")
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ประมาณการหนีสิ นระยะสัน
หนีสงสัยจะสู ญ - ลูกหนีค่าเบียประกันภัย (กลับรายการ)
ตัดจําหน่ ายหนีสู ญ
หนีสงสัยจะสู ญ - ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้า
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่าบริ การค้างรับและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีค่าเบียประกันภัยและเจ้าหนีอืน
ค่าเบียประกันภัยรับล่วงหน้า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2561

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

500,704,597

334,248,441

423,182,780

224,130,441

49,822,634
4,231,682
(2,162,453)
283,400
710,116
8,327,707
(488,247)
222,083
4,582
(87,252)
554,925
(18,536,116)

49,646,157
6,226,290
3,976,069
271,416
6,555,778
(484,371)
4,469,490
1,335,549
(17,770,315)

28,960
4,582
(87,252)
(428,499,139)
(690,633)

321
(226,499,291)
(158,165)

543,587,658

388,474,504

(6,060,702)

(2,526,694)

(271,978,696)
(87,820,984)
15,272,329
22,882,387

(96,786,226)
34,372,026
(17,386,844)
(18,886,093)

(42)
(223,872)
-

100,000
(46,167)
-

68,388,882
22,084,174
14,598,244
(1,952,560)
325,061,434
(78,582,143)
246,479,291

(28,829,709)
23,904,411
(17,963,243)
266,898,826
30,831,941
(75,041,908)
222,688,859

349,878
1,037,002
(4,897,736)
(3,742)
(4,901,478)

277,842
(11,603,855)
(13,798,874)
(13,798,874)

บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
(เดิมชื อ "บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด")
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรั บปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกันลดลง
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ มื ระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากดอกเบียรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
บริ ษทั ย่อยจ่ายปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นทีไม่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เป็ นตัวเงิน
เจ้าหนีค่าซื อสิ นทรัพย์เพิมขึน (ลดลง)
เงินปั นผลค้างรับ
เจ้าหนีค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2561

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(1,114,806,729)
2,001,973
(206,823,271)
(20,652,676)
(4,272,233)
605,803
19,926,366
(1,324,020,767)

20,330,784
2,092,695
(85,205,666)
341,343,050
(1,200,000)
(50,939,400)
(3,127,936)
619,467
22,801,459
246,714,453

(1,100,000,000)
(125,285,125)
(240,000,000)
(293,260)
(161,035)
343,499,224
374,218
(1,121,865,978)

(1,200,000)
226,499,291
158,165
225,457,456

1,725,000,000
(21,345,463)
(861)
(317,250,000)
1,386,403,676
308,862,200
539,470,194
848,332,394
-

(709)
(225,000,000)
(225,000,709)
244,402,603
295,067,591
539,470,194
-

1,725,000,000
(21,345,463)
(317,250,000)
1,386,404,537
259,637,081
20,466,911
280,103,992
-

(225,000,000)
(225,000,000)
(13,341,418)
33,808,329
20,466,911
-

(8,857,510)
21,901,118

6,025,003
-

84,999,915
21,901,118

-

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื อ "บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด")
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่ายส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิมทุน (หมายเหตุ 21)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
กําไรสะสม
การควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
67,932,017
22,500,000
20,281,846
268,307,003
(2,542,213)
265,764,790

ส่ วนทีเป็ นของ
รวม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
335,713,863
268,307,003
(2,542,213)
265,764,790
-

หุน้ สามัญทีออก
และชําระแล้ว
225,000,000
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
335,713,863
268,307,003
(2,542,213)
265,764,790

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
-

225,000,000

-

67,932,017

22,500,000

(225,000,000)
61,046,636

(225,000,000)
376,478,653

(709)
(709)

(709)
(225,000,000)
376,477,944

225,000,000
-

-

67,932,017
-

22,500,000
-

61,046,636
404,266,266
404,266,266

376,478,653
404,266,266
404,266,266

(709)
2,508
2,508

376,477,944
404,268,774
404,268,774

75,000,000
300,000,000

1,606,753,420
1,606,753,420

67,932,017

7,500,000
30,000,000

(7,500,000)
(317,250,000)
140,562,902

1,681,753,420
(317,250,000)
2,145,248,339

(861)
938

(861)
1,681,753,420
(317,250,000)
2,145,249,277

บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
(เดิมชื อ "บริ ษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน จํากัด")
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เพิมทุน (หมายเหตุ 21)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและชําระแล้ว
225,000,000
225,000,000
.
225,000,000
75,000,000
300,000,000
.

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
1,606,753,420
1,606,753,420

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุนสะสม)
22,500,000
13,416
224,130,441
224,130,441
(225,000,000)
22,500,000
(856,143)
22,500,000
7,500,000
30,000,000

(856,143)
423,182,780
423,182,780
(7,500,000)
(317,250,000)
97,576,637

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
247,513,416
224,130,441
224,130,441
(225,000,000)
246,643,857
246,643,857
423,182,780
423,182,780
1,681,753,420
(317,250,000)
2,034,330,057

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุ น ำยน 2561 บริ ษ ัท ที คิ ว เอ็ ม คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด ได้จ ดทะเบี ย นแปรสภำพเป็ น
บริ ษ ทั มหำชนกับ กระทรวงพำณิ ช ย์ และเปลี่ ย นชื่ อจำกบริ ษ ทั ที คิ วเอ็ม คอร์ ป อเรชั่น จำกัด เป็ น
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับกำรลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จด้ำนนำยหน้ำประกันวินำศภัย
นำยหน้ำประกันชีวิต และกำรให้บริ กำรรับเป็ นผูจ้ ดั กำรและผูด้ ูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จัดกำรทรัพย์สินให้บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งให้บริ กำรจัดหำและให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับ
ธุ รกิ จคอมพิวเตอร์ ท้ งั ซอฟท์แวร์ และฮำร์ ดแวร์ ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ย นของบริ ษทั ฯอยู่ที่ เลขที่ 123
ซอยลำดปลำเค้ำ 25 ถนนลำดปลำเค้ำ แขวงจรเข้บวั เขตลำดพร้ำว กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำลงวันที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ น นี้ ไ ด้จ ัดท ำขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ ร ำคำทุ น เดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำ งอื่ นในนโยบำย
กำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ที คิ ว เอ็ ม คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด
(มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้
1

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ้น
2561
(ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั แคสแมท จำกัด

2560
(ร้อยละ)

นำยหน้ำประกันวินำศภัย

ไทย

100.00

100.00

นำยหน้ำประกันชีวิต

ไทย

100.00

100.00

ให้บริ กำรรับเป็ นผูจ้ ดั กำรและผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จัดกำรทรัพย์สินให้บุคคลและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้ง
ให้บริ กำรจัดหำและให้คำปรึ กษำ
เกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ ท้งั
ซอฟท์แวร์และฮำร์ดแวร์

ไทย

100.00

100.00

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญเช่ นเดี ย วกันกับ ของ
บริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออก
จำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุ ม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษ ทั ฯจัดท ำงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร โดยแสดงเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ ว มตำมวิ ธี
รำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำ งปี บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส ำหรั บงบกำรเงิ นที่ มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อปฏิ บตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บ ปรุ ง หรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำ
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
และอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ น
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินทีม่ ีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิ ช ำชี พ บัญชี ไ ด้ป ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผล
บัง คับ ใช้ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บ ปรุ ง
ดังกล่ ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นเมื่ อนำมำถื อปฏิ บตั ิ อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ

3

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิ จกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ ทำกับลู กค้ำทุ กสั ญญำ
ยกเว้น สั ญ ญำที่ อ ยู่ใ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มำตรฐำนฉบับ นี้ ได้ก ำหนด
หลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้ รำยได้ที่เกิ ดขึ้ นจำกสัญญำที่ ทำกับลู กค้ำ โดยกิ จกำรจะรั บรู ้
รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยน
สิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงิน
ทีม่ ีรอบระยะเวลำบัญชี ทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภท
และกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำ
จำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของ
กิ จกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น
โดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บ นั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยอยู่ระหว่ำ งกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมี ต่ อ
งบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ ค่านายหน้ า
รำยได้ค่ ำนำยหน้ำรั บรู ้ เป็ นรำยได้เมื่ อวันที่ กรมธรรม์มี ผลบังคับโดยแสดงสุ ทธิ จำกส่ วนลดจ่ ำย และ
ได้ให้บริ กำรแล้วเสร็ จ
รายได้ ค่าบริ การอื่น
รำยได้ค่ำบริ กำรอื่นรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน ทั้งนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยได้ดงั กล่ำวเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะเรี ยกเก็บเงินได้
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงินฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่ องสู ง ซึ่ ง ถึ ง ก ำหนดจ่ ำ ยคื นภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 3 เดื อนนับ จำกวันที่ ไ ด้ม ำและไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
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4.3 รำยได้ ค่ำบริกำรค้ ำงรับและลูกหนีอ้ ื่น
รำยได้ค่ ำ บริ ก ำรค้ำ งรั บ และลู ก หนี้ อื่ น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมจำนวนมู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นจำก
ลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ข)

เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้
ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ย
รับ

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทำกำรสุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท
เงิ นลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่
มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.5 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อำคำรและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น หัก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสม และค่ ำ เผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำ ของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ

20
- 3, 5, 10
5
3, 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุ นจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ จะรั บรู ้ ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุ นเมื่ อบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ย
ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.6 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
(ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมี ระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ดังกล่ ำวเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรั พย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำ
กำรตัด จ ำหน่ ำ ยและวิ ธี ก ำรตัด จ ำหน่ ำ ยของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนดัง กล่ ำ วทุ ก สิ้ น ปี เป็ นอย่ำ งน้อย
ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยตัด จ ำหน่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์แ วร์ และค่ ำ ลิ ข สิ ท ธิ ก ำรใช้ ซ อฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี
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4.7 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถู ก บริ ษ ทั ฯควบคุ ม ไม่ ว่ำ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้ก ำรควบคุ ม เดี ย วกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.8 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรหรื ออุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถื อเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงิ นที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนรับ รู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.9 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอำคำรและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำว
อำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บ รู ้ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ เมื่ อมู ล ค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนของสิ นทรั พย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่ อมี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำครั้ งล่ ำสุ ด โดยมู ลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้ นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำก
กำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ที่ควรจะเป็ นหำกกิ จกำรไม่เคยรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
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4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ ำระส ำหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นัก งำนเมื่ อ ออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิส ระได้
ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ ง เป็ นผลมำจำก
เหตุ กำรณ์ ในอดี ตได้เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
จะเสี ยทรัพยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.12 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
มี ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ ำ งชั่วครำวที่ ใ ช้หัก ภำษี และผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษี เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.13 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วม
ในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้
ต้องวัดมู ล ค่ ำ ด้วยมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไ ม่ มี ตลำดที่ มี สภำพคล่ องสำหรั บ สิ นทรั พ ย์หรื อ
หนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ทั ย่อยจะประมำณมู ล ค่ ำ ยุ ติธ รรมโดยใช้เ ทคนิ ค กำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ที่ เ หมำะสมกับ แต่ ล ะ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
10

ล ำดับ ชั้นของมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมที่ ใ ช้วดั มู ล ค่ ำ และเปิ ดเผยมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นใน
งบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณ
ขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงลำดับชั้นของมู ลค่ำยุติธรรมสำหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่ง
ผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่
สำคัญมีดงั นี้
อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์ และมู ล ค่ ำ คงเหลื อเมื่ อเลิ ก ใช้งำนของอำคำรและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บัน ทึ ก ขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ หำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ คื น ต่ ำ กว่ำ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรั พย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจที่ เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ สินทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้
หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเ งินได้
รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึ งจำนวนกำไรทำงภำษี ที่ค ำดว่ำ จะเกิ ดในอนำคต
ในแต่ละช่วงเวลำ
สำรองกำรยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย
บริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรสำรองกำรยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัยจำกกำรที่ผูเ้ อำประกันสำมำรถ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่ำงช่วงเวลำที่กรมธรรม์มีผลบังคับได้ โดยฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและ/หรื อข้อมูลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกำรยกเลิกกรมธรรม์ของผูเ้ อำประกัน
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแสดงได้ดงั นี้
รำยชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั แคสแมท จำกัด
บริ ษทั ทีคิวแอลดี จำกัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั สิ นทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั วิริยะประกันภัย จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด ( มหำชน)*
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั บริ ลเลี่ยนเซอร์ เวย์ จำกัด
บริ ษทั ดำรำเดลี่ จำกัด
บริ ษทั ดำรำเดลี่ ทัวร์ จำกัด

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
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รำยชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ดำรำเดลี่ ช้อปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั เดอะ เพอร์ เฟค กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั บิวตี้แล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั เดอะ บิลเลี่ยน ดีล เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ คอนซู เมอร์ จำกัด
บริ ษทั ทีคิวอำร์ อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ศรี ปทุมกำรศึกษำ จำกัด
* เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯตั้งแต่วนั ที่ 17 ธันวำคม 2561

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน

ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญ กั บ บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ซื้อสิ นทรัพย์
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำบริ กำรอื่น
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รำยได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อทรัพย์สิน
ค่ำใช้จ่ำยส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำโฆษณำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำฝึ กอบรม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

0.1
96.1
215.3

0.1
81.8
8.4
-

215.3

-

ร้อยละ 2 ต่อปี
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

74.6
68.1
0.1
0.2
0.9
22.1
11.0
3.0
0.1

0.2
0.2
2.4
51.6
6.3
16.8
-

428.5
0.1
0.2
-

226.5
-

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 2 ต่อปี
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตลำด
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลจ่ำย
ซื้อเงินลงทุน

101.9
-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

0.1
1.2

101.9
-

- ร้อยละ 2 ต่อปี
- ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
1.2 หมำยเหตุ 15.1

ยอดคงค้ำ งระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯและกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
รำยได้ ค่ำบริกำรอื่นค้ ำงรับ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ รำยได้ ค่ำบริกำรค้ ำงรับและลูกหนีอ้ ื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั )
245,705
รวม
245,705
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ รำยได้ ค่ำบริกำรค้ ำงรับและลูกหนีอ้ ื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
224
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวม
224

-

-

เงินทดรองจ่ ำย - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
58
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวม
58

-

-

ค่ ำใช้ จ่ำยจ่ ำยล่ วงหน้ ำอื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ สินทรัพย์ หมุนเวียน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
130
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวม
130
-

-

-

85,000
85,000

-

-

-

เงินปันผลค้ ำงรับ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ เงินปันผลค้ ำงรับ)
บริ ษทั ย่อย
รวม
-

-

เงินประกันกำรเช่ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ใหญ่
19,071
40,707
รวม
19,071
40,707
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
เจ้ ำหนีค้ ่ ำเบีย้ ประกันภัย - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ เจ้ ำหนีค้ ่ ำเบีย้ ประกันภันและเจ้ ำหนีอ้ ื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั )
665,837
รวม
665,837
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ เจ้ ำหนีค้ ่ ำเบีย้ ประกันภัยและเจ้ ำหนีอ้ ื่น)
บริ ษทั ใหญ่
1,254
1,328
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
2,442
2,931
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวม
3,696
4,259

-

-

-

-

เจ้ ำหนีค้ ่ ำซื้อทรัพย์ สิน - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ เจ้ ำหนีค้ ่ ำเบีย้ ประกันภัยและเจ้ ำหนีอ้ ื่น)
บริ ษทั ใหญ่
8,420
รวม
8,420
-

-

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (แสดงภำยใต้ เจ้ ำหนีค้ ่ ำเบีย้ ประกันภัยและเจ้ ำหนีอ้ ื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
2,475
35,981
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวม
2,475
35,981
-

-

เงินมัดจำรับ (แสดงภำยใต้ หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวม

-

-

150
150

-

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
49,645
33,759
4,122
3,062
53,767
36,821

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
3,480
3,480
-
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,556
1,429
846,776
538,041
848,332
539,470

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
280,104
20,467
280,104
20,467

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงิ นฝำกออมทรัพ ย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อตั รำดอกเบี้ ย ระหว่ำ ง
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.60 ต่อปี )
8.

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีข้อจำกัดในกำรใช้
ยอดคงเหลื อเป็ นเงิ นฝำกธนำคำรสำหรับค่ำเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ย่อยได้รับจำกผูเ้ อำประกันภัย ซึ่ ง
บริ ษ ัท ย่อ ยต้อ งน ำส่ ง เบี้ ย ประกัน ดัง กล่ ำ วให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ประกัน ภัย และบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ ส ำมำรถนำ
เบี้ ย ประกันภัย ดัง กล่ ำ วไปใช้หรื อหำประโยชน์ หรื อหัก ค่ ำ ใช้จ่ำ ยใดๆ ได้ตำมที่ ระบุ ไ ว้ใ นสั ญญำ
นำยหน้ำ ยกเว้นเสี ยแต่ดอกเบี้ยหรื อผลประโยชน์อื่นซึ่ งเกิดจำกกำรฝำกเงิน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ อำยุไม่เกิน 1 ปี
เงินฝำกออมทรัพย์และกระแสรำยวัน
เงินฝำกประจำ
รวม
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ อำยุเกิน 1 ปี
เงินฝำกประจำ
รวม
รวมเงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้

376,502
306,001
682,503

204,523
306,001
510,524

100,000
100,000
782,503

510,524
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9.

เงินลงทุนชั่ วครำว
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561

เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หน่วยลงทุน
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ที่จะครบกำหนดภำยใน 1 ปี
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว

2560

รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

400,002

-

5,195

-

700,000
87
700,087

700,087
700,087

-

-

20,000
20,000
1,120,089

รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

5,195

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หน่วยลงทุน
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว

2560

รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม

400,000

-

-

-

700,000
87
700,087
1,100,087

700,087
700,087

-

-

มูลค่ำยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงิ นลงทุ นชั่วครำวของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย มี อตั รำดอกเบี้ ย ระหว่ำ ง
ร้อยละ 0.80 ถึง 3.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.80 ถึง 1.60 ต่อปี )
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10. รำยได้ ค่ำบริกำรค้ ำงรับและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
เกิน 365 วัน
รวมรำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
1 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
เกิน 365 วัน
รวมรำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ
ลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
1 - 45 วัน
46 - 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
เกิน 365 วัน
รวมลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย - สุทธิ

209,536

-

-

-

34,536
720
294
619
245,705

-

-

-

52,157

203,922

-

-

6,538
165
56
170
59,086
304,791

23,077
1,174
2,119
1,061
231,353
231,353

-

-

62,887

39,992

-

-

214,774
7,086
1,326
1,141
665
287,879
(1,814)
286,065

212,656
11,649
7,845
864
525
273,531
(3,976)
269,555

-

-
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื พนักงำน
รวมรำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น

3,976
1,371
5,347
(710)
4,637
2,808
598,301

3,005
224
1,085
4,314
4,314
3,117
508,339

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,955
1,955
1,955
1,955

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ ืมพนักงำนมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ12 ต่อปี โดยสัญญำมี
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี
11. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
วัสดุสิ้นเปลือง
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
130
24,904
35,392
57
1,101
5,862
5,041
5,215
6,217
4,737
37,393
51,263

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
265
4
46
269
46

12. เงินฝำกธนำคำรทีม่ ีภำระคำ้ ประกัน
12.1 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 บริ ษ ัท ย่อยได้ใ ช้เงิ นฝำกประจ ำจ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท ส ำหรั บกำรด ำรง
เงิ นกองทุ นในกำรประกอบธุ รกิ จนำยหน้ำประกันวินำศภัยตำมที่ กำหนดในพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย พ.ศ. 2535 (2561: ไม่มี)

19

12.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยได้ใช้เงินฝำกประจำจำนวน 1 ล้ำนบำท เป็ นกำรดำรง
เงิ น กองทุ น ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ และส่ ง เสริ ม กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย เรื่ อ ง
หลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขในกำรออกใบอนุ ญำต และกำรต่ ออำยุใบอนุ ญำตให้นิติบุ คคลเป็ นนำยหน้ำ
ประกันชีวติ พ.ศ. 2554 ซึ่ งกำหนดให้บริ ษทั ย่อยต้องดำรงไว้ซ่ ึงกองทุนตลอดเวลำที่ได้รับใบอนุญำตเป็ น
นำยหน้ำประกันชี วติ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 0.25 ของรำยได้จำกค่ำบำเหน็จสุ ทธิ สำหรับรอบปี บัญชี ที่ผำ่ น
มำและต้องไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท
12.3 ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ใ ช้เงิ นฝำกออมทรั พ ย์จ ำนวน 0.5 ล้ำนบำท เพื่ อเป็ นกำร
ค้ ำประกันกำรออกหนังสื อค้ ำประกันในนำมบริ ษทั ย่อย (2561: ไม่มี)
13. เงินลงทุนระยะยำว
งบกำรเงินรวม
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
2561
2560
เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
พันธบัตรรัฐบำล
50,387
50,435
หุ น้ กู้
239,165
34,655
รวมเงินลงทุนระยะยำว
289,552
85,090

(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
2561
2560
123,646
123,646

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงิ นลงทุ น ระยะยำวประกอบด้วยหุ ้นกู้และพันธบัตรรั ฐบำล โดยมี อตั รำ
ดอกเบี้ยระหว่ำงร้ อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี (2560: 2.13 ถึง 3.95 ต่อปี ) และครบกำหนดภำยในเดื อน
ธันวำคม 2569
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ใ ช้พ ัน ธบัต รรั ฐ บำลจ ำนวน 50 ล้ำ นบำท เป็ นกำรด ำรง
เงิ นกองทุ นในกำรประกอบธุ รกิ จนำยหน้ำประกันวินำศภัยตำมที่ กำหนดในพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย พ.ศ. 2535 (2560: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีหุ้นกูจ้ ำนวน 20 ล้ำนบำท มีขอ้ จำกัดในกำรใช้สำหรับค่ำเบี้ยที่บริ ษทั ย่อย
ได้รับจำกผูเ้ อำประกันภัย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยต้องนำส่ งเบี้ ยประกันดังกล่ ำวให้แก่บริ ษทั ประกันภัย และ
บริ ษ ัท ย่ อ ยไม่ ส ำมำรถน ำเบี้ ย ประกัน ดัง กล่ ำ วไปใช้ ห รื อหำประโยชน์ หรื อ หั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยใด ๆ
(2561: ไม่มี)
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์ จำกัด
บริ ษทั แคสแมท จำกัด
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2561

2560

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2561
2560

รำคำทุน

400,000

200,000

100

100

410,000

210,000

411,000

209,000

50,000
5,000

10,000
5,000

100
100

100
100

50,301
5,151
465,452

10,301
5,151
225,452

12,500
4,999
428,499

10,000
7,499
226,499

บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิ ม 200 ล้ำนบำท เป็ น 400 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน 2
ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท บริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระค่ำหุ น้ เพิม่ ทุนดังกล่ำวทั้งจำนวนโดยบริ ษทั
ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม
2561
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์
จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10 ล้ำนบำท เป็ น 50 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
0.4 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท บริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวทั้งจำนวนโดย
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่
17 ธันวำคม 2561
15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
15.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั
บริ ษทั ทีคิวแอลดี
จำกัด

รวม

ลักษณะธุรกิจ
ให้คำแนะนำหรื อบริ กำร
โดยวิธีกำรใช้สื่อ
อิเลคทรอนิ กส์ผำ่ น
ระบบเครื อข่ำย
อินเตอร์เน็ต

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
40
40

รำคำทุน
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

1,200

1,200

645

1,200

1,200

1,200

645

1,200

21

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั
บริ ษทั ทีคิวแอลดี
จำกัด

รวม

ลักษณะธุรกิจ
ให้คำแนะนำหรื อบริ กำร
โดยวิธีกำรใช้สื่อ
อิเลคทรอนิ กส์ผำ่ น
ระบบเครื อข่ำย
อินเตอร์เน็ต

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
40
40

รำคำทุน
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2561
2560

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ทีคิวแอลดี จำกัด จำนวน 12,000 หุ ้น
ในรำคำหุ ้นละ 100 บำทจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมเป็ นเงิน 1.2 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่ำว
15.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บริ ษทั ทีคิวแอลดี จำกัด
555
รวม
555
ในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯไม่ได้รับเงินปั นผลจำกบริ ษทั ร่ วม
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16. อำคำรและอุปกรณ์

อำคำร
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

2560 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

งบกำรเงินรวม
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ติดตั้ง

รวม

8,234
(6,475)
1,759
1,759

102,354
7,218
(7,617)
29,930
131,885
838
613
133,336

185,745
6,982
(6,808)
2,396
188,315
3,584
(4,442)
93
187,550

129,665
8,737
(697)
137,705
4,698
(3,311)
139,092

39,957
8,420
(7,290)
41,087
1,669
(1,595)
41,161

6,956
25,683
(32,326)
313
1,006
(706)
613

472,911
57,040
(28,887)
501,064
11,795
(9,348)
503,511

3,969
475
(3,307)
1,137
352
1,489

59,231
16,130
(6,474)
68,887
17,147
86,034

146,951
12,760
(5,847)
153,864
11,935
(4,109)
161,690

110,508
11,298
(692)
121,114
10,021
(3,305)
127,830

36,130
2,174
(7,290)
31,014
4,706
(1,595)
34,125

-

356,789
42,837
(23,610)
376,016
44,161
(9,009)
411,168

622
270

62,998
47,302

34,451
25,860

16,591
11,262

10,073
7,036

313
613

125,048
92,343
42,837
44,161

23

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์

รวม

20
20

273
273

293
293

1
1

20
20

21
21

-

-

-

19

253

272

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

-

2561 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมี
จำนวนเงิน 278.1 ล้ำนบำท (2560: 250.6 ล้ำนบำท)
17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - รำคำทุน

2561
62,341

2560
58,069

ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

(53,124)
9,217

(47,462)
10,607

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
161
(8)
153

2560
-
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดง
ได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
10,607
14,288
4,272
3,128
(5,662)
(6,809)
9,217
10,607

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
161
(8)
153
-

18. เจ้ ำหนีค้ ่ ำเบีย้ ประกันภัยและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อทรัพย์สิน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อทรัพย์สิน - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
665,837
233,163
823,867
3,696
4,259
104,413
77,778
8,420
321
765
2,475
35,981
160,876
138,278
1,170,781 1,089,349

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
22,247
6
505
495
22,752
501

19. ประมำณกำรหนีส้ ิ นระยะสั้ น

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบำท)
สำรองกำรยกเลิก
กรรมธรรม์ประกันภัย
6,226
4,232
10,458
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20. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิ นสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้ำนประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
51,694
41,961
6,542
1,785

4,991
1,564

(1,952)
58,069

1,055
(4,098)
6,221
51,694

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ ในรำยกำรต่อไปนี้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,365
1,650
5,962
4,905
8,327
6,555

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน
1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 4.2 ล้ำนบำท (2560: 2.1 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษทั ย่อยประมำณ 3 - 23 ปี (2560: 3 - 23 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
1.6 - 3.1
1.6 - 3.1
5.1 - 7.6
5.1 - 7.6
0.0 - 49.0
0.0 - 49.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐำนที่ สำคัญต่ อมู ลค่ำปั จจุ บนั ของภำระผูกพันตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (+/- ร้อยละ 0.5)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (+/- ร้อยละ 0.5)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(2,750)
2,968
3,094
(2,894)
(3,339)
1,304

อัตรำคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (+/- ร้อยละ 0.5)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (+/- ร้อยละ 0.5)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(2,567)
2,776
2,629
(2,462)
(2,838)
1,089
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เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผำ่ นร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำนฉบับ ใหม่ น้ ี ก ำหนดอัตรำค่ ำ ชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี นำยจ้ำ งเลิ ก จ้ำ ง ส ำหรั บลู ก จ้ำงซึ่ งทำงำน
ติ ดต่ อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ ำ ชดเชยไม่ น้อยกว่ำ ค่ ำ จ้ำ งอัต รำสุ ดท้ำ ย 400 วัน กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมี
ผลกระทบให้บ ริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้ น
13 ล้ำ นบำท (เฉพำะของบริ ษัท ฯ: ไม่ มี ) บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยจะบัน ทึ ก ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ ตน้ ทุนบริ กำรในอดี ตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่
กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
21. ทุนเรื อนหุ้น
21.1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุ มตั ิให้ดำเนิ นกำรใน
เรื่ องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ก) อนุ มตั ิกำรแปรสภำพบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดและอนุ มตั ิให้เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั
ทีคิวเอ็ม คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)”
ข) อนุ มตั ิให้เปลี่ ยนแปลงมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯจำกมูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท เป็ น
มู ลค่ำหุ ้นละ 1 บำท ซึ่ งจะส่ งผลให้ทุนจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ฯเปลี่ ย นแปลงเป็ น 225 ล้ำนหุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท รวมมูลค่ำทั้งสิ้ น 225 ล้ำนบำท
ค) อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำกเดิม 225 ล้ำนบำทเป็ น 300 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุ นจำนวน 75 ล้ำนหุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยจะมี กำรจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ น
ดังกล่ำวดังนี้
-

จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ ม ทุ นจำนวน 63.75 ล้ำ นหุ ้น เพื่ อเสนอขำยให้แก่ ป ระชำชนเป็ นกำร
ทัว่ ไปครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

-

จัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่ มทุ นจำนวน 11.25 ล้ำ นหุ ้น เพื่ อเสนอขำยให้แก่ ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ตำมโครงกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่ มทุ นของบริ ษ ทั ให้แก่ ผูบ้ ริ หำร
และ/หรื อพนักงำนของบริ ษทั (ESOP) ในรำคำเท่ำกับรำคำ IPO

ง) อนุมตั ิให้นำหุน้ ของบริ ษทั ฯเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรแปรสภำพบริ ษทั ฯ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญ และกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561
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21.2 ในระหว่ำงวันที่ 12 - 14 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ น้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 75.0 ล้ำนหุน้ ใน
รำคำหุ ้นละ 23.0 บำท แก่ ประชำชนทัว่ ไป กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อพนักงำนของ
บริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ฯได้รับ ช ำระเงิ นค่ ำ หุ ้นเพิ่ ม ทุ นดัง กล่ ำ วแล้วทั้ง จำนวนเมื่ อวันที่ 17 ธันวำคม 2561
นอกจำกนี้ ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้นจำนวนเงิน 43.2 ล้ำนบำทได้แสดงโดยหัก
จำกส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2561
ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เริ่ มซื้ อขำยในวันที่ 20 ธันวำคม 2561
รำยกำรกระทบยอดจำนวนหุ น้ สำมัญจดทะเบียนและหุ น้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ว
(หน่วย: หุน้ )
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2,250,000
222,750,000
75,000,000
300,000,000

จำนวนหุ ้นสำมัญ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นเนื่ องจำกเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้
ออกหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนระหว่ำงปี
จำนวนหุ ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
22. สำรองตำมกฎหมำย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
23. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำนำยหน้ำและค่ำใช้จ่ำยส่ งเสริ มกำรขำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
913,829
849,360
542,867
516,861
49,823
49,646

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1
29
-
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ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ
ค่ำที่ปรึ กษำด้ำนระบบสำรสนเทศ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
61,377
59,726
44,573
40,216
11,692
13,255
1,362
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
45
-

24. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผล
แตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

98,125

69,293

-

-

(1,689)

(3,352)

-

-

96,436

65,941

-

-

จำนวนภำษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รำยได้ ภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

(636)
(636)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตรำภำษี
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
เงินปันผลรับที่ได้รับกำรยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
500,705
334,248

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
423,183
224,130

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
100,141
66,850

ร้อยละ 20
84,637

ร้อยละ 20
44,826

9,887

-

9,776

474

3,703
(17,295)

7,926
(8,835)

(85,700)
14
(8,727)

(45,300)
-

96,436

65,941

-

-

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
11,614
10,339
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
363
795
สำรองกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2,091
1,245
รวม
14,068
12,379
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้จำนวน 52.17 ล้ำนบำท (2560: 2.74 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริ ษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริ ษทั ฯอำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียง
พอที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขำ้ งต้นมำใช้ประโยชน์ได้
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ผลขำดทุ น ทำงภำษี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ มี จ ำนวน 51.62 ล้ำ นบำท ซึ่ งจะทยอยสิ้ น สุ ด ระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2566
25. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งจำนวนหุ ้นสำมัญที่ใช้ในกำรคำนวณกำไรต่อหุ ้นของปี ก่อนที่นำมำเปรี ยบเที ยบ
โดยปรับปรุ งจำนวนหุ ้นสำมัญที่เปลี่ยนแปลงเนื่ องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ ตำมที่กล่ำว
ในหมำยเหตุขอ้ 21 โดยถื อเสมือนว่ำกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้ได้เกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั ที่เริ่ ม ต้น
ของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
งบกำรเงินรวม
2561
กำไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุน้ )
กำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้ )

404,266
228,082
1.77

2560
(ปรับปรุ งใหม่)
268,307
225,000
1.19

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
423,183
228,082
1.86

2560
(ปรับปรุ งใหม่)
224,130
225,000
1.00

26. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
•
•
•

ธุ รกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย
ธุ รกิจนำยหน้ำประกันชีวติ
ธุ รกิจให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผู ้มี อ ำนำจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจำกกัน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ ยประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของส่ ว นงำนโดยพิ จ ำรณำจำกก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำก
กำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
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กำรบันทึกบัญชี สำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
สำหรับรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อมูลรำยได้และกำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

31
(หน่วย: พันบำท)

ธุ รกิจนำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย

ธุ รกิจนำยหน้ำ
ประกันชีวิต

ธุ รกิจกำรให้
คำปรึ กษำ
เกี่ยวกับธุ รกิจ
คอมพิวเตอร์

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน

2,434,445
17,505

66,371
297

298
54,199
50

49,487
93,487
398,372

65
1,778
6,963

สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงำน
กำรเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่ องมือทำงกำรเงินและ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่
บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
หนีส้ ิ นรวมของส่ วนงำน

2,212,861

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำร
ปรับปรุ งและ
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

691

2,501,114
54,199
18,543

(54,199)
(7)

2,501,114
18,536

242
1,171
4,805

29
(5,316)

49,823
96,436
404,824

(555)

49,823
96,436
404,269

88,230

18,710

1,592,687

3,912,488

(87,593)

3,824,895

15,151

10

452

454

16,067

-

16,067

1,705,937

29,463

7,475

645
23,809

645
1,766,684

(87,039)

645
1,679,645

อื่นๆ

(หน่วย: พันบำท)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน

ธุ รกิจนำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย

ธุ รกิจนำยหน้ำ
ประกันชีวิต

ธุ รกิจกำรให้
คำปรึ กษำ
เกี่ยวกับธุ รกิจ
คอมพิวเตอร์

2,153,141
17,138

56,723
383

47,944
5,632
91

158

2,257,808
5,632
17,770

(5,632)
-

2,257,808
17,770

49,150
62,863
258,791

272
1,837
6,954

224
1,241
4,931

(2,369)

49,646
65,941
268,307

-

49,646
65,941
268,307

อื่นๆ

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำร
ปรับปรุ งและ
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม
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(หน่วย: พันบำท)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงำน
กำรเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม
เครื่ องมือทำงกำรเงินและ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่
บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
หนีส้ ิ นรวมของส่ วนงำน

ธุ รกิจนำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย

ธุ รกิจนำยหน้ำ
ประกันชีวิต

ธุ รกิจกำรให้
คำปรึ กษำ
เกี่ยวกับธุ รกิจ
คอมพิวเตอร์

1,811,240

63,216

18,801

21,713

1,914,970

(8,518)

1,906,452

21,861

1,039

1,231

-

24,131

-

24,131

1,491,687

38,913

7,371

1,200
521

1,200
1,538,492

(8,518)

1,200
1,529,974

อื่นๆ

รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำร
ปรับปรุ งและ
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ (มีมูลค่ำเท่ำกับ
หรื อมำกกว่ำร้ อยละ 10 ของกิ จกำร) จำนวน 4 รำย คิดเป็ นจำนวนเงิ น 1,455 ล้ำนบำท (2560: 2 รำย
คิดเป็ นจำนวนเงิน 1,000 ล้ำนบำท) ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนธุ รกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย
27. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ย่อยและพนักงำนของบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติก องทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษ ทั ย่อยและพนัก งำนจะจ่ ำ ยสมทบเข้ำ
กองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำน
ตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุ นของบริ ษทั ย่อย ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวนเงิน 17.1 ล้ำนบำท (2560: 15.2 ล้ำนบำท)
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28. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนสะสมจนถึงวันที่
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2560
30 มิถุนำยน 2560
รวมเงินปั นผลสำหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561
1 มกรำคม 2561 ถึง
31 มีนำคม 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่
เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2561
1 มกรำคม 2561 ถึง
14 สิ งหำคม 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำลจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561
1 มกรำคม 2561 ถึง
14 พฤศจิกำยน 2561
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

รวมเงินปันผลจ่ำย
(พันบำท)
225,000

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุ น้ )
100.00

225,000
101,250

45.00

114,750

0.51

101,250

0.45

317,250

29. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
29.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเช่ ำที่ ดิน อำคำรสำนักงำน
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

56
39

60
85

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
-

-

ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯมี รำยจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำเป็ นจำนวนเงิ น 61.4 ล้ำนบำท (2560: 59.2 ล้ำน
บำท)
29.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำรดูแลอำคำร
บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำบริ กำรดูแลอำคำรกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยภำยใต้เงื่ อนไขตำม
สัญญำบริ ษทั ย่อยต้องจ่ ำยค่ ำใช้จ่ำยเป็ นรำยเดื อนตำมอัตรำที่ ระบุ ใ นสั ญญำ ซึ่ งในระหว่ำงปี 2561
บริ ษทั ย่อยมีค่ำดูแลที่รับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 38.2 ล้ำนบำท
(2560: 29.1 ล้ำนบำท)
29.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำรอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำบริ กำรต่ำงๆ โดยมีจำนวนขั้นต่ ำที่ ตอ้ งจ่ ำยใน
อนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นจำนวน 4.5 ล้ำนบำท (งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร: 0.2
ล้ำนบำท) (2560: 1.2 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี)
29.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยมี หนัง สื อค้ ำ ประกันซึ่ ง ออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ัท ย่อ ย
เหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน 10.1 ล้ำนบำท (2560: 2.6 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิ บำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
30. คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีคดีที่บุคคลธรรมดำฟ้ องร้ องบริ ษทั ย่อยเป็ นจำเลยร่ วมในคดี
แพ่งเพื่อเรี ยกร้ องค่ำเสี ยหำยเรื่ องผิดสัญญำนำยหน้ำประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวมจำนวน 0.6
ล้ำ นบำท ขณะนี้ ค ดี อยู่ใ นระหว่ำ งกระบวนกำรพิ จ ำรณำของศำลชั้นต้น รวมทั้ง บริ ษ ทั ย่อยอยู่ใ น
ระหว่ำงกำรเจรจำไกล่เกลี่ยกับโจทก์
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อย่ำ งไรก็ ตำมผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ัท ย่อยเชื่ อว่ำ ผลของคดี ดัง กล่ ำ วข้ำงต้น จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งมี
นัยสำคัญต่อบริ ษทั ย่อย ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สินจำกคดี ควำมดังกล่ำวไว้
ในงบกำรเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ทำประกันภัยควำมรับผิดกับบริ ษทั ประกันภัยรำยหนึ่งและได้ทำเรื่ อง
เรี ยกร้องชดเชยค่ำควำมเสี ยหำยจำกบริ ษทั ประกันภัยดังกล่ำวแล้ว
31. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั ด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ตรำสำรหนี้ที่จะครบกำหนดภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยำว
ตรำสำรหนี้

-

700.1

-

700.1

-

20.1

-

20.1

-

287.9

-

287.9

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั ด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หน่วยลงทุน
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนระยะยำว
ตรำสำรหนี้

รวม

รวม

-

700.1

-

700.1

-

124.1

-

124.1
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนระยะยำว
ตรำสำรหนี้

-

86.1

รวม

-

86.1

32. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ เงินลงทุนชัว่ ครำว รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำง
รับและลูกหนี้อื่น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เงินลงทุนระยะยำว เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยและ
เจ้ำ หนี้ อื่ น และค่ ำ เบี้ ย ประกัน ภัย รั บ ล่ ว งหน้ำ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ค วำมเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้องกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับรำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ และ
ลู กหนี้ อื่น ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ ม
สิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญ
จำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำก
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ฐำนของลู กค้ำ ที่ หลำกหลำยและมี อยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ นสู ง สุ ดที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สิน เชื่ อคื อมู ลค่ ำ ตำมบัญชี ข องรำยได้ค่ ำ บริ ก ำร
ค้ำงรับและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวและเงินลงทุนระยะยำว สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำม
วันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
เงินลงทุนชัว่ ครำว
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้อื่น
ค่ำเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

406
420
1
-

75

215

844
377
-

4
700
598
-

848
783
1,120
598
1
290

หมำยเหตุ 7
0.10 - 1.90
หมำยเหตุ 9
1.65
หมำยเหตุ 13

-

-

-

-

1,171
385

1,171
385

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
เงินลงทุนชัว่ ครำว
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้อื่น
ค่ำเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

306
5
2.5
-

24

61

533
205
0.5
-

6
508
-

539
511
5
508
3
85

หมำยเหตุ 7
0.13 - 1.70
หมำยเหตุ 9
0.13 - 1.60
หมำยเหตุ 13

-

-

-

-

1,089
363

1,089
363

-
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยำว
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้อื่น

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

400
-

-

124

280
-

700
2
-

280
1,100
2
124

-

-

-

-

23

23

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
หมำยเหตุ 7
หมำยเหตุ 9
หมำยเหตุ 13
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
มำกกว่ำ
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

-

-

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

20

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

-

รวม

20

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
หมำยเหตุ 7

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกธุ รกรรมทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นรู ปสกุลเงินบำท
32.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมี
อัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นใกล้เคี ยงกับมู ลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ยกเว้นเงิ น
ลงทุนที่มีมูลค่ำยุติธรรมดังนี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หน่วยลงทุน
ตรำสำรหนี้ที่จะครบ
กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยำว
ตรำสำรหนี้

31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม

700.1

700.1

-

-

20.0

20.1

-

-

289.5

287.9

85.1

86.1
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนระยะยำว
ตรำสำรหนี้

700.1

700.1

-

-

123.6

124.1

-

-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ เงินลงทุนชัว่ ครำว รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ
และลู กหนี้ อื่น เงิ นฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน เจ้ำหนี้ ค่ำเบี้ยประกันภัยและเจ้ำหนี้ อื่น และ
ค่ำเบี้ ยประกันภัยรั บล่วงหน้ำ แสดงมู ลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมู ลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข) เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ แสดงมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมตำมรำคำตลำดหรื อค ำนวณโดยใช้ อ ัต รำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่น
ค) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรม ซึ่ งคำนวณโดยใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ประกำศโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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33. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำง
ทุ นที่ เหมำะสม เพื่ อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยและเสริ ม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ
กำรถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ
0.783:1 (2560: 4.064:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.012:1 (2560: 0.002:1)
34. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี จำกผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 ถึ ง 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.30 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 90 ล้ำนบำท โดยกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปั นผลในวันที่ 12 มีนำคม 2562 และจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
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