
 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั”) 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมช่ือ “บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ                 

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว            

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

รสพร เดชอาคม  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกายน 2561 



 

บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชือ "บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จาํกดั")

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 403,116               539,470               30,180                 20,467                 

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 4 648,984               510,524               -                           -                           

เงินลงทุนชวัคราว 5 2                          5,195                   -                           -                           

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 2, 6 433,025               508,339               -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2, 7 48,216                 51,263                 3                          46                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,533,343            1,614,791            30,183                 20,513                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8 1,000                   3,002                   -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาว 9 166,235               85,090                 -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           225,452               225,452               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 447                      1,200                   1,200                   1,200                   

อาคารและอุปกรณ์ 12 101,430               125,048               6                          -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,434                   10,607                 -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,564                 12,380                 -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2 31,561                 54,334                 -                           -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 321,671               291,661               226,658               226,652               

รวมสินทรัพย์ 1,855,014            1,906,452            256,841               247,165               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชือ "บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จาํกดั")

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีค่าเบียประกนัภยัและเจา้หนีอืน 2, 13 819,723               1,089,348            1,426                   501                      

ค่าเบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 490,884               363,024               -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,590                 -                           -                           -                           

ประมาณการหนีสินระยะสนั 14 7,170                   6,227                   -                           -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 2 32,002                 19,681                 87                        20                        

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,360,369            1,478,280            1,513                   521                      

หนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 58,028                 51,694                 -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 58,028                 51,694                 -                           -                           

รวมหนีสิน 1,418,397            1,529,974            1,513                   521                      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 225,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 2,250,000 หุน้

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

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 67,932                 67,932                 -                           -                           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22,500                 22,500                 22,500                 22,500                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 121,185               61,046                 7,828                   (856)                     

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 436,617               376,478               255,328               246,644               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 436,617               376,478               255,328               246,644               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,855,014            1,906,452            256,841               247,165               

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชือ "บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าบริการ

   รายไดค้่านายหนา้ 379,632              334,170              -                          -                          

   รายไดค้่าบริการอืน 216,966              202,444              -                          -                          

รายไดอื้น

   เงินปันผลรบั 10 -                          -                          120,000              226,499              

   ดอกเบียรบั 2,695                  2,374                  39                       -                          

   อืนๆ 940                     312                     -                          -                          

รวมรายได้ 600,233              539,300              120,039              226,499              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการ 303,675              269,078              -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 182,404              192,463              2,374                  749                     

รวมค่าใช้จ่าย 486,079              461,541              2,374                  749                     

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 114,154              77,759                117,665              225,750              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 176                     -                          -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 114,330              77,759                117,665              225,750              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (21,195)               (14,972)               -                          -                          

กําไรสําหรับงวด 93,135                62,787                117,665              225,750              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 93,135                62,787                117,665              225,750              

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 93,135                62,787                117,665              225,750              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                          -                          

93,135                62,787                

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 93,135                62,787                117,665              225,750              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                          -                          

93,135                62,787                

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 0.41                    0.28                    0.52                    1.00                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 225,000              225,000              225,000              225,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชือ "บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าบริการ

   รายไดค้่านายหนา้ 1,099,590           1,017,829           -                          -                          

   รายไดค้่าบริการอืน 702,777              620,922              -                          -                          

รายไดอื้น -                          

   เงินปันผลรบั 10 -                          -                          233,499              226,499              

   ดอกเบียรบั 11,091                11,682                149                     98                       

   อืนๆ 4,700                  1,455                  -                          -                          

รวมรายได้ 1,818,158           1,651,888           233,648              226,597              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการ 915,743              827,611              -                          -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 558,131              557,937              8,964                  1,599                  

รวมค่าใช้จ่าย 1,473,874           1,385,548           8,964                  1,599                  

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 344,284              266,340              224,684              224,998              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (753)                    -                          -                          -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 343,531              266,340              224,684              224,998              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (67,392)               (53,326)               -                          -                          

กําไรสําหรับงวด 276,139              213,014              224,684              224,998              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 276,139              213,014              224,684              224,998              

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 276,139              213,014              224,684              224,998              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                          -                          

276,139              213,014              

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 276,139              213,014              224,684              224,998              

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย -                          -                          

276,139              213,014              

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท/หุน้) 1.23                    0.95                    1.00                    1.00                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 225,000              225,000              225,000              225,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชือ "บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 343,531              266,340              224,684              224,998              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,741                37,321                -                          -                          

   การเปลียนแปลงในประมาณการหนีสินระยะสนั 943                     3,230                  -                          -                          

   กลบัรายการหนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีค่าเบียประกนัภยั (1,354)                 -                          -                          -                          

   หนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีอืน 832                     -                          -                          -                          

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,334                  4,917                  -                          -                          

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (457)                    4,090                  -                          -                          

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 5                         633                     5                         -                          

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 753                     -                          -                          -                          

   เงินปันผลรบั -                          -                          (233,499)             (226,499)             

   ดอกเบียรบั (11,091)               (11,682)               (149)                    (98)                      

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 377,237              304,849              (8,959)                 (1,599)                 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (138,460)             (25,752)               -                          -                          

   รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 74,542                63,388                -                          100                     

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,763                  (17,354)               39                       (35)                      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 22,773                (21,153)               -                          -                          

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีค่าเบียประกนัภยัและเจา้หนีอืน (261,707)             (243,275)             925                     300                     

   ค่าเบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 127,860              89,495                -                          -                          

   หนีสินหมุนเวียนอืน 12,321                (9,811)                 67                       (4,379)                 

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 218,329              140,387              (7,928)                 (5,613)                 

   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย -                          16,220                -                          -                          

   เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (58,707)               (56,919)               (1)                        (4)                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 159,622              99,688                (7,929)                 (5,617)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชือ "บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 5,193                  20,331                -                          -                          

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 2,002                  1,895                  -                          -                          

เงินลงทุนระยะยาวเพิมขึน (81,538)               (85,142)               -                          -                          

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                          341,343              -                          -                          

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (17,904)               (43,461)               (6)                        -                          

เงินสดจ่ายซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,081)                 (3,022)                 -                          -                          

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 574                     619                     -                          -                          

เงินสดรบัจากเงินปันผลรับ -                          -                          233,499              226,499              

เงินสดรบัจากดอกเบียรบั 12,778                16,259                149                     98                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (79,976)               248,822              233,642              226,597              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (216,000)             (225,000)             (216,000)             (225,000)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (216,000)             (225,000)             (216,000)             (225,000)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (136,354)             123,510              9,713                  (4,020)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 539,470              295,067              20,467                33,808                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 403,116              418,577              30,180                29,788                

-                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมเ่ป็นตวัเงิน

   เจา้หนีค่าซืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มตีวัตนลดลง (7,918)                 (2,473)                 -                          -                          

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชือ "บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั")

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจาก

หุน้สามญัทีออก การรวมธุรกิจภายใต้ รวม

และชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 225,000               67,932                    22,500                 20,282                 335,714               

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                             -                           213,014               213,014               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                             -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                             -                           213,014               213,014               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                           -                             -                           (225,000)              (225,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560 225,000               67,932                    22,500                 8,296                   323,728               

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

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                             -                           276,139               276,139               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                             -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                             -                           276,139               276,139               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                           -                             -                           (216,000)              (216,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 225,000               67,932                    22,500                 121,185               436,617               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชือ "บริษัท ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด")

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม

ทีออกและชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 225,000                   22,500                     13                            247,513                   

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               224,998                   224,998                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               224,998                   224,998                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                               -                               (225,000)                  (225,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2560 225,000                   22,500                     11                            247,511                   

.

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

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               224,684                   224,684                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               224,684                   224,684                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                               -                               (216,000)                  (216,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กันยายน 2561 225,000                   22,500                     7,828                       255,328                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

1 

 

บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัดซ่ึงจดัตั้ งและ                 

มีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จ ํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี                   

จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่  

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น      

บริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชย ์และเปล่ียนช่ือจากบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็น 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นนายหน้าประกนัวินาศภยั 

นายหนา้ประกนัชีวิต และการให้บริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จดัการทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้งให้บริการจดัหาและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 123    

ซอยลาดปลาเคา้ 25 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

1.2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับ      

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                 

1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ

ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับ

การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่

ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน        

ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ     

แนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  บริษทัใหญ่  

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แคสแมท จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวแอลดี จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั บริลเล่ียนเซอร์เวย ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาราเดล่ี จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั ดาราเดล่ี ทวัร์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาราเดล่ี ชอ้ปป้ิง จาํกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั บิวต้ีแล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั เดอะ บิลเล่ียน ดีล เทรดด้ิง จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีคิวอาร์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ศรีปทุมการศึกษา จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 24,056 23,733 - - ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลจ่าย 77,877 152,700 77,877 152,700 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค่้าเช่า - 24 - - อตัราตามสัญญา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

5 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายไดค่้าบริการ 45 - - - อตัราตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น - 60 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - 571 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

เงินปันผลรับ  - - 120,000 226,499 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 1,450 9,410 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าโฆษณา 1,513 832 - -    ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั      

ค่าบริการจ่าย 82 1,643 36 - ราคาตามสัญญา 

ค่าฝึกอบรม 141 - - -    ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

เงินปันผลจ่าย 36,873 72,301 36,873 72,300    ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

ดอกเบ้ียรับ - 58 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

รายไดอ่ื้น 60 - - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 72,608 56,463 - - ราคาตามสัญญา 

เงินปันผลจ่าย 146,592 152,700 146,592 152,700 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค่้าเช่า 99 72 - - อตัราตามสัญญา 

รายไดค่้าบริการ 135 - - - อตัราตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 870 180 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ - 2,384 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - 233,499 226,499 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 17,018 37,934 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าโฆษณา 3,052 2,348 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการจ่าย 2,148 10,045 36 - ราคาตามสัญญา 

ค่าฝึกอบรม  141 - - - ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ดอกเบ้ียรับ  - 131 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

เงินปันผลจ่าย 69,409 72,301 69,408 72,300 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ่ื้น)    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) 28 224 - - 

รวม 28 224 - - 

เงนิทดรองจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) - 58 - - 

รวม - 58 - - 

เงนิประกนัการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)    

บริษทัใหญ่ 19,071 40,707 - - 

รวม 19,071 40,707 - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น)  

บริษทัใหญ่ 1,292 1,328 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ              

กรรมการร่วมกนั) 518 2,931 36 - 

รวม 1,810 4,259 36 - 

เจ้าหนีค่้าซ้ือทรัพย์สิน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น) 

บริษทัใหญ่ - 8,420 - - 

รวม - 8,420 - - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) 728 35,981 - - 

รวม 728 35,981 - - 

เงนิมดัจาํรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) - 150 - - 

รวม - 150 - - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและ        

บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,680 8,038 1,160 - 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,030 747 - - 

รวม 13,710 8,785 1,160 - 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,261 24,154 2,650 - 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,091 2,241 - - 

รวม 40,352 26,395 2,650 - 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เงินสด 1,432 1,429 - - 

เงินฝากธนาคาร 401,684 538,041 30,180 20,467 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 403,116 539,470 30,180 20,467 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง               

ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.60 ต่อปี) 
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4. เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากธนาคารสําหรับค่าเบ้ียประกันภยัท่ีบริษทัย่อยได้รับจากผูเ้อาประกันภัย       

ซ่ึงบริษทัย่อยต้องนําส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทัประกนัภยั และบริษทัย่อยไม่สามารถนํา               

เบ้ียประกันภยัดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา

นายหนา้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 2 5,195 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 2 5,195 

 ณ  ว ัน ท่ี  30 กันยายน 2561 เงินฝากประจําของบริษัทย่อย มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 ต่อปี                

(31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.80 ถึง 1.60 ต่อปี) 

6. รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 171,651 203,922 - - 

   คา้งชาํระ     

 1 - 90 วนั 33,131 23,077 - - 

    91 - 180 วนั 920 1,174 - - 

   181 - 365 วนั 447 2,119 - - 

    เกิน 365 วนั 1,122 1,061 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ 207,271 231,353 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้    

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 46,037 39,992 - - 

   คา้งชาํระ     

       1 - 45 วนั 163,034 212,656 - - 

  46 - 90 วนั  9,302 11,649 - - 

       91 - 180 วนั 3,406 7,845 - - 

       181 - 365 วนั 469 864 - - 

       เกิน 365 วนั 568 525 - - 

รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั 222,816 273,531 - - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,622) (3,976) - - 

รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - สุทธิ 220,194 269,555 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,711 3,005 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 224 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,101 1,085 - - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (832) - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,008 4,314 - - 

เงินใหกู้ย้มืพนกังาน 2,552 3,117 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน    433,025 508,339 - - 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู ้ยืมพนกังานมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.00    

ต่อปี โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 38,703 35,392 2 - 

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 57 - - 

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 365 5,862 - - 

วสัดุส้ินเปลือง 4,880 5,215 - - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,268 4,737 1 46 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 48,216 51,263 3 46 

8. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้ใช้เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้ าประกันจาํนวน 1.5 ล้านบาท        

สําหรับการดํารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 (30 กนัยายน 2561: ไม่มี) 

8.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 1 ลา้นบาท 

เป็นการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า

ประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็น

นายหนา้ประกนัชีวิตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.25 ของรายไดจ้ากค่าบาํเหน็จสุทธิสําหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่น

มาและตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยได้ใช้เงินฝากออมทรัพย์จาํนวน 0.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการ             

ค ํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัยอ่ย (30 กนัยายน 2561: ไม่มี) 
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9. เงินลงทุนระยะยาว  

(หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด   

พนัธบตัรรัฐบาล 50,399 50,435 

หุน้กู ้ 115,836 34,655 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 166,235 85,090 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ยหุ้นกูแ้ละพนัธบตัร

รัฐบาล โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.13 ถึง 3.95 ต่อปี และครบกาํหนดภายในเดือนธนัวาคม 

2569  

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทย่อยได้ใช้พ ันธบัตรรัฐบาลจาํนวน 50 ล้านบาท เป็นการดํารง

เงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกัน

วนิาศภยั พ.ศ. 2535 (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีหุ้นกูจ้าํนวน 20 ลา้นบาท มีขอ้จาํกดัในการใช้สําหรับค่าเบ้ียท่ีบริษทัยอ่ย

ได้รับจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งนําส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทัประกนัภยั และ

บริษัทย่อยไม่สามารถนําเบ้ียประกันดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใด ๆ               

(30 กนัยายน 2561: ไม่มี) 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างงวด 

 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์    

   โบรคเกอร์ จาํกดั 200,000 200,000 100 100 210,000 210,000 120,000 209,000 216,000 208,999 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   

โบรคเกอร์ จาํกดั 10,000 10,000 100 100 10,301 10,301 - 10,000 12,500 10,000 

บริษทั แคสแมท จาํกดั 5,000 5,000 100 100 5,151 5,151 - 7,500 4,999 7,500 

รวม     225,452 225,452 120,000 226,500 233,499 226,499 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี

จาํกดั 

ให้คาํแนะนาํหรือบริการ

โดยวิธีการใชส่ื้อ

อิเลคทรอนิกส์ผา่น

ระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 447 1,200 

รวม     1,200 1,200 447 1,200 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทีคิวแอลดี 
จาํกดั 

ให้คาํแนะนาํหรือบริการ
โดยวิธีการใชส่ื้อ
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 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ทีคิวแอลดี จาํกดั 176 - (753) - 

รวม 176 - (753) - 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

13 

 

12. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 125,048 - 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,944 6 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (117) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (33,445) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 101,430 6 

13. เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน           

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน           

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 621,497 823,867 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,810 4,259 36 - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 65,749 77,778 3 6 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,420 - - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,267 765 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 728 35,981 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 128,672 138,278 1,387 495 

รวมเจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 819,723 1,089,348 1,426 501 

14. ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 

 จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินระยะสั้น คือ ยอดเงินสาํรองการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 6,227 

เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด 943 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 7,170 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

14 

 

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นงวด  51,694 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,976 

 ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,358 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายงวด  58,028 

16.  ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ได้มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการใน

เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก)  อนุมติัการแปรสภาพบริษทัฯเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั 

ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”  

ข) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเปล่ียนแปลงเป็น 225 ล้านหุ้น     

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 225 ลา้นบาท  

ค) อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 225 ลา้นบาทเป็น 300 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยจะมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน

ดงักล่าวดงัน้ี 

-  จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 63.75 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ

ทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

-  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 11.25 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและ/หรือ

พนักงานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหาร 

และ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP) ในราคาเท่ากบัราคา IPO 

ง) อนุมติัใหน้าํหุน้ของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัฯ การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั และการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 

17. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุป

ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 21,538 15,501 - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    

ผลแตกต่างชัว่คราว (343) (529) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 

   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

21,195 

 

14,972 

 

- 

 

- 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 68,576 54,955 - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,184) (1,629) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน 
   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
67,392 

 
53,326 

 
- 

 
- 

18. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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บริษทัฯไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

โดยปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ตามท่ีกล่าว

ในหมายเหตุขอ้ 16 โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้

ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 93,135 62,787 117,665 225,750 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 225,000 225,000 225,000 225,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.28 0.52 1.00 

 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 276,139 213,014 224,684 224,998 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 225,000 225,000 225,000 225,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.23 0.95 1.00 1.00 

19. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ    

   ดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  

   1 มกราคม 2561 ถึง  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้      

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

101,250 45.00 

   31 มีนาคม 2561    

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 114,750 0.51 

    ผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561   

   1 มกราคม 2561 ถึง    

   14 สิงหาคม 2561    

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561  216,000  
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เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 225,000 100.00 

   ดาํเนินงานสะสมจนถึงวนัท่ี    เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560   

   30 มิถุนายน 2560    

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  225,000  

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั            

วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 

            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 567,625 28,928 45 - 596,598 - 596,598 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 13,530 - 13,530 (13,530) - 

ดอกเบ้ียรับ 2,631 23 2 39 2,695 - 2,695 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 

 

12,621 

 

16 

 

57 

 

- 

 

12,694 

 

- 

 

12,694 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 18,330 2,533 332 - 21,195 - 21,195 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 81,161 12,802 1,331 (2,335) 92,959 176 93,135 

(หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั            

วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 

            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 498,943 25,265 12,406 - 536,614 - 536,614 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -    -    -    -    -    -    -    

ดอกเบ้ียรับ 2,278 80 16 -    2,374 - 2,374 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 

 

12,443 

 

75 

 

56 

 

-    

 

12,574 

 

- 

 

12,574 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12,247 2,452 273 - 14,972 - 14,972 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 52,835 9,709 992 (749) 62,787 -    62,787 
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(หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั            

วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 

            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,744,636 57,479 252 - 1,802,367 - 1,802,367 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 40,590 - 40,590 (40,590) - 

ดอกเบ้ียรับ 10,775 154 20 149 11,098 (7) 11,091 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 

 

37,516 

 

50 

 

175 

 

- 

 

37,741 

 

- 

 

37,741 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 63,982 2,526 884 - 67,392 - 67,392 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 272,102 9,995 3,610 (8,815) 276,892 (753) 276,139 

 (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั            

วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 

            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,552,234 48,450 38,067 -    1,638,751 - 1,638,751 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -    -    -    -    -    -    -    

ดอกเบ้ียรับ 11,309 210 65 98 11,682 - 11,682 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 
36,932 226 163 - 37,321 - 37,321 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 50,048 2,629 649 - 53,326 - 53,326 

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 201,617 10,391 2,508 (1,502) 213,014 - 213,014 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่              

(มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของกิจการ) จาํนวน 3 รายและ 3 ราย ตามลาํดบั (2560: 2 ราย

และ 2 ราย ตามลาํดบั) คิดเป็นจาํนวนเงิน 352 ลา้นบาทและ 998 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมาจากส่วน

งานธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั (2560: 232 ลา้นบาทและ 725 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคารสํานกังาน ยานพาหนะและ

อุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน           

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 กนัยายน           

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 55.8 59.6 - - 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 48.5 84.7 - - 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัให้บริการดูแลอาคาร 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาให้บริการดูแลอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยภายใตเ้ง่ือนไขตาม

สัญญาบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวด          

สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยมีค่าดูแลท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้

สัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 9.6 ลา้นบาทและ 29.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 8.7 ล้าน

บาทและ 19.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

21.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาบริการต่างๆ โดยมีจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน

อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงักล่าวเป็นจาํนวน 1.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1.2 ลา้นบาท) 

21.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 3.1 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ

ของบริษทัยอ่ย (31 ธนัวาคม 2560: 2.6 ลา้นบาท) 
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22. คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมีคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีในชั้นศาล จาํนวน 3 คดีดงัน้ี 

 ก) คดีท่ีบุคคลธรรมดาฟ้องร้องบริษัทย่อยเป็นจาํเลยในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการ        

ไม่ปฏิบติัตามสัญญาและหนา้ท่ีนายหนา้ประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องรวมจาํนวน 1.0 ลา้นบาท 

ซ่ึงบริษทัย่อยได้ดาํเนินการซ่อมแซมรถยนต์ของโจทก์ให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว และยินยอม

ชําระค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์จ ํานวน 0.1 ล้านบาท โดยเม่ือว ัน ท่ี  18 ตุลาคม 2561            

ทนายโจทกไ์ดย้ืน่คาํร้องขอถอนฟ้องบริษทัยอ่ยเรียบร้อยแลว้ 

 ข) บริษทัย่อยมีคดีความ 2 คดีท่ีบุคคลธรรมดาฟ้องร้องบริษทัย่อยเป็นจาํเลยร่วมในคดีแพ่ง เพื่อ

เรียกร้องค่าเสียหายเร่ืองผิดสัญญานายหน้าประกันภัย ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของศาลชั้นตน้ รวมทั้งบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียกบัโจทก ์ 

 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวทั้ง 3 คดี จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั

ยอ่ย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ทั้งน้ี 

บริษทัย่อยได้ทาํประกนัภยัความรับผิดกบับริษทัประกนัภยัรายหน่ึงและไดท้าํเร่ืองเรียกร้องชดเชย    

ค่าความเสียหายจากบริษทัประกนัภยัดงักล่าวแลว้ 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย (บริษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ 

โบรคเกอร์ จาํกดั) ไดมี้มติดงัน้ี 

 1) อนุมติัให้บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง    

30 กนัยายน 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท โดยมี

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

 2) อนุมติัเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 2 ลา้นหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 400 ลา้นบาท (หุน้สามญั 4 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

23.2 เม่ือว ันท่ี  5 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท ที คิวเอ็ม ไลฟ์              

อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกัด) มีมติอนุมติัเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม              

10 ล้านบาท (หุ้นสามญั 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 50 ล้านบาท (หุ้นสามญั              

0.5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 0.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้  

หุน้ละ 100 บาท 
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23.3 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา     

หุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน  101.25 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวัน ท่ี                      

21 พฤศจิกายน 2561 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
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