
 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ   
งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสด
รวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ทีคิวเอม็            
คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ทีคิวเอม็ 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

รสพร เดชอำคม  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 13 สิงหำคม 2562 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 626,100              848,332              20,808                280,104              

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 4 655,106              682,503              -                          -                          

เงนิลงทุนชวัคราว 5 1,124,280           1,120,089           1,090,269           1,100,087           

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 2, 6 543,027              598,301              8,623                  1,955                  

เงนิปันผลคา้งรับ 2 -                          -                          192,000              85,000                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 2, 7 48,388                37,393                841                     269                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,996,901           3,286,618           1,312,541           1,467,415           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 4 86,000                100,000              -                          -                          

เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8 1,001                  1,000                  -                          -                          

เงนิลงทุนระยะยาว 9 597,657              289,552              379,953              123,647              

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          465,452              465,452              

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 11 -                          645                     -                          1,200                  

อาคารและอุปกรณ์ 12 81,902                92,343                225                     272                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 13,702                9,217                  126                     153                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,108                14,068                -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2 31,534                31,452                -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 828,904              538,277              845,756              590,724              

รวมสินทรัพย์ 3,825,805           3,824,895           2,158,297           2,058,139           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัและเจา้หนีอืน 2, 14 908,025              1,170,781           435                     22,752                

ค่าเบยีประกนัภยัรับล่วงหนา้ 491,558              385,109              -                          -                          

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 14,416                20,950                394                     -                          

ประมาณการหนีสินระยะสนั 15 7,683                  10,458                -                          -                          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 32,744                34,279                19                       1,057                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,454,426           1,621,577           848                     23,809                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 76,333                58,069                -                          -                          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,150                  -                          2,150                  -                          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 78,483                58,069                2,150                  -                          

รวมหนีสิน 1,532,909           1,679,646           2,998                  23,809                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

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

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

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 67,932                67,932                -                          -                          

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 279,608              140,563              209,944              97,577                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,602                  -                          8,602                  -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,292,895           2,145,248           2,155,299           2,034,330           

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                         1                         -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,292,896           2,145,249           2,155,299           2,034,330           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,825,805           3,824,895           2,158,297           2,058,139           

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค้่าบริการ

   รายไดค้่านายหนา้ 2 385,289           356,269           -                       -                       

   รายไดค้่าบริการอืน 2 278,944           238,922           -                       -                       

รายไดอื้น

   เงนิปันผลรับ 2 1,500               -                       193,500           -                       

   ดอกเบยีรับ 13,003             6,165               4,435               69                    

   อืนๆ 2 6,113               2,630               2,924               -                       

รวมรายได้ 684,849           603,986           200,859           69                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการ 345,779           297,334           -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 189,243           186,663           2,491               4,814               

รวมค่าใช้จ่าย 535,022           483,997           2,491               4,814               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 149,827           119,989           198,368           (4,745)              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 -                       (438)                 -                       -                       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 149,827           119,551           198,368           (4,745)              

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 17 (27,360)            (24,951)            (418)                 -                       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 122,467           94,600             197,950           (4,745)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย

   - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 8,602               -                       8,602               -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 8,602               -                       8,602               -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 8,602               -                       8,602               -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 131,069           94,600             206,552           (4,745)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 122,467           94,600             197,950           (4,745)              

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

122,467           94,600             

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 131,069           94,600             206,552           (4,745)              

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

131,069           94,600             

(หน่วย: บาท)

กาํไต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.41                 0.42                 0.66                 (0.02)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค้่าบริการ

   รายไดค้่านายหนา้ 2 780,127           719,958           -                       -                       

   รายไดค้่าบริการอืน 2 541,410           485,811           -                       -                       

รายไดอื้น

   เงนิปันผลรับ 2 1,500               -                       193,500           113,499           

   ดอกเบยีรับ 20,624             8,396               8,517               110                  

   อืนๆ 2 13,092             3,760               6,182               -                       

รวมรายได้ 1,356,753        1,217,925        208,199           113,609           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการ 700,957           612,068           -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 374,325           375,727           4,214               6,590               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       -                       1,200               -                       

รวมค่าใช้จ่าย 1,075,282        987,795           5,414               6,590               

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 281,471           230,130           202,785           107,019           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (645)                 (929)                 -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 280,826           229,201           202,785           107,019           

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 17 (51,781)            (46,197)            (418)                 -                       

กาํไรสําหรับงวด 229,045           183,004           202,367           107,019           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย

   - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 8,602               -                       8,602               -                       

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 8,602               -                       8,602               -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 8,602               -                       8,602               -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 237,647           183,004           210,969           107,019           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 229,045           183,004           202,367           107,019           

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

229,045           183,004           

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 237,647           183,004           210,969           107,019           

ส่วนทเีป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       -                       

237,647           183,004           

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.76                 0.81                 0.67                 0.48                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 280,826           229,201           202,785           107,019           

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,129             25,047             74                    -                       

   ประมาณการหนีสินระยะสนั (กลบัรายการ) (2,775)              1,095               -                       -                       

   กลบัรายการหนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีค่าเบยีประกนัภยั (640)                 (1,110)              -                       -                       

   หนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีอืน (กลบัรายการ) (103)                 466                  -                       -                       

   ค่าใชจ่้ายชดเชยความเสียหายจากคดีความ 350                  -                       -                       -                       

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,264             4,223               -                       -                       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 65                    (36)                   -                       -                       

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (4,390)              -                       (4,390)              -                       

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       -                       1,200               -                       

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 645                  929                  -                       -                       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 29                    5                      -                       5                      

   เงนิปันผลรับ (1,500)              -                       (193,500)          (113,499)          

   ดอกเบยีรับ (20,624)            (8,396)              (8,517)              (110)                 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 292,276           251,424           (2,348)              (6,585)              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   เงนิฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 41,397             (109,518)          -                       -                       

   รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 63,933             26,776             -                       -                       

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (9,568)              2,215               (572)                 37                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (82)                   21,122             -                       -                       

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัและเจา้หนีอืน (264,002)          (234,692)          (22,317)            928                  

   ค่าเบยีประกนัภยัรับล่วงหนา้ 106,449           91,678             -                       -                       

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (1,885)              8,565               (1,038)              42                    

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 228,518           57,570             (26,275)            (5,578)              

   เงนิสดจ่ายภาษเีงินได้ (63,177)            (38,872)            (24)                   (1)                     

   เงนิสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทจี่าย 366                  -                       -                       -                       

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 165,707           18,698             (26,299)            (5,579)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิลงทุนชวัคราวลดลง 4,208               5,193               14,208             -                       

เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั (เพมิขนึ) ลดลง (1)                     2,002               -                       -                       

เงนิลงทุนระยะยาวเพมิขนึ (302,117)          (81,538)            (246,116)          -                       

เงนิสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (8,215)              (15,075)            -                       -                       

เงนิสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,824)              (885)                 -                       -                       

เงนิสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 47                    153                  -                       -                       

เงนิสดรับจากดอกเบยีรับ 13,463             -                       2,411               113,499           

เงนิปันผลรับ 1,500               10,530             86,500             110                  

เงนิสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (297,939)          (79,620)            (142,997)          113,609           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดจ่ายเงินปันผล (90,000)            (101,250)          (90,000)            (101,250)          

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (90,000)            (101,250)          (90,000)            (101,250)          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (222,232)          (162,172)          (259,296)          6,780               

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 626,100           377,298           20,808             27,247             

-                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่เป็นตวัเงนิ

   เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขนึ (ลดลง) 1,246               (8,826)              -                       -                       

   เงนิปันผลคา้งรับ -                       -                       192,000           -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื ส่วนทีเป็นของ

ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก รวม รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

หุ้นสามญัทีออก การรวมธุรกิจภายใต้ การวดัมูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               183,004                   -                                       -                                  183,004                   -                               183,004                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               -                                       -                                  -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               183,004                   -                                       -                                  183,004                   -                               183,004                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                               -                               -                               -                               (101,250)                 -                                       -                                  (101,250)                 -                               (101,250)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 225,000                   -                               67,932                     22,500                     142,800                   -                                       -                                  458,232                   -                               458,232                   

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

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               229,045                   -                                       -                                  229,045                   -                               229,045                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               8,602                               8,602                          8,602                       -                               8,602                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               229,045                   8,602                               8,602                          237,647                   -                               237,647                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                               -                               -                               -                               (90,000)                   -                                       -                                  (90,000)                   -                               (90,000)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 300,000                   1,606,753               67,932                     30,000                     279,608                   8,602                               8,602                          2,292,895               1                              2,292,896               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ส่วนเกินทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ การวดัมูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอนื รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              107,019                   -                                        -                                  107,019                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                                        -                                  -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              107,019                   -                                        -                                  107,019                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              (101,250)                 -                                        -                                  (101,250)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 225,000                   -                              22,500                     4,913                       -                                        -                                  252,413                   

.

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

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              202,367                   -                                        -                                  202,367                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              8,602                                8,602                           8,602                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              202,367                   8,602                                8,602                           210,969                   

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              (90,000)                   -                                        -                                  (90,000)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 300,000                   1,606,753                30,000                     209,944                   8,602                                8,602                           2,155,299                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                                    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นนายหน้าประกนัวินาศภยั
นายหนา้ประกนัชีวิต และการให้บริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จดัการทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้งใหบ้ริการจดัหาและใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 123    
ซอยลาดปลาเคา้ 25 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

1.2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

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

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

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

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ         
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

 การบัญชีส าหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี                     
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ       
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน    
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชี
ใหม่ท่ีเปิดเผยเพิ่มเติมดงัน้ี 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  บริษทัใหญ่  

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แคสแมท จ ากดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีคิวแอลดี จ ากดั บริษทัร่วม 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั วริิยะประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั ( มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)* ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

บริษทั บริลเล่ียนเซอร์เวย ์จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาราเดล่ี จ  ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั ดาราเดล่ี ทวัร์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ดาราเดล่ี ชอ้ปป้ิง จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั บิวต้ีแล็บ อินโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั เดอะ บิลเล่ียน ดีล เทรดด้ิง จ  ากดั  มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั  

บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทีคิวอาร์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม มีกรรมการร่วมกนั 

 *เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ี เ ก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั      
รายไดอ่ื้น - 30 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 23,747 24,259 - - ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่าย 45,810 68,715 45,810 68,715 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เงินปันผลรับ - - 192,000 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 12 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,200 - - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลรับ 1,500 - 1,500 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้านายหนา้ 288,919 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 227,708 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่า - 24 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดค่้าบริการสารสนเทศ 30 45 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - 480 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 7,500 4,048 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าโฆษณา 750 789 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 177 - 52 - ราคาตามสัญญา 
ค่าฝึกอบรม 180 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลจ่าย 9,920 - 9,920 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลจ่าย 17,966 32,536 17,966 32,535 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั   
รายไดอ่ื้น - 60 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 47,387 48,552 - - ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลจ่าย 45,810 68,715 45,810 68,715 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
เงินปันผลรับ - - 192,000 113,499 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 24 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม   
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,200 - - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลรับ 1,500 - 1,500 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้านายหนา้ 583,557 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 441,442 - - - ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าเช่า - 99 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดค่้าบริการ 60 90 - - อตัราตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - 870 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)      
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 17,740 15,568 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าโฆษณา 1,500 1,539 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 266 2,066 52 - ราคาตามสัญญา 
ค่าฝึกอบรม 310 - - - ราคาตลาด 
เงินปันผลจ่าย 9,920 - 9,920 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
เงินปันผลจ่าย 17,966 32,536 17,966 32,535 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561
มีรายละเอียดดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รำยได้ค่ำบริกำรอ่ืนค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 220,308 245,705 - - 
รวม 220,308 245,705 - - 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอ่ืน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)  
บริษทัร่วม 108 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) - 130 - - 

รวม 108 130 - - 

เงนิปันผลค้ำงรับ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เงนิปันผลค้ำงรับ)  
บริษทัยอ่ย - - 192,000 85,000 

รวม - - 192,000 85,000 

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

รวม 19,071 19,071 - - 

เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภันและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ของบริษทั) 487,851 665,837 - - 

รวม 487,851 665,837 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัใหญ่ 1,329 1,254 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ              
กรรมการร่วมกนั) 29 2,442 - - 

รวม 1,358 3,696 - - 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภำยใต้เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) 1,615 2,475 - - 

รวม 1,615 2,475 - - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2562 และ 2561 บริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,714 12,724 360 1,160 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,930 1,031 - - 
รวม 19,644 13,755 360 1,160 

 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,490 24,581 830 1,490 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,148 2,061 - - 
รวม 33,638 26,642 830 1,490 
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3. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด 605 1,556 - - 
เงินฝากธนาคาร 625,495 846,776 20,808 280,104 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 626,100 848,332 20,808 280,104 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากออมทรัพย์ของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง                        
ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.35 ต่อปี) 

4. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบ้ียประกันภยัท่ีบริษทัย่อยได้รับจากผูเ้อาประกนัภยั      
ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งน าส่งเบ้ียประกนัดงักล่าวให้แก่บริษทัประกนัภยั และบริษทัย่อยไม่สามารถน า     
เบ้ียประกันภยัดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
นายหนา้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้อายไุม่เกิน 1 ปี   
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 335,105 376,502 
เงินฝากประจ า 320,001 306,001 
รวม 655,106 682,503 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้อายเุกิน 1 ปี   
เงินฝากประจ า 86,000 100,000 
รวม 86,000 100,000 
รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 741,106 782,503 
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5. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ราคาทุน/                   

ราคาทุน       
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว     
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 600,002  400,002  
รวมเงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 600,002  400,002  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   หน่วยลงทุน 485,792 490,269 700,000 700,087 
   บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,477 - 87 - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 490,269 490,269 700,087 700,087 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
  ตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี 34,009  20,000  
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด  34,009  20,000  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,124,280  1,120,089  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ราคาทุน/                   

ราคาทุน       
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนชัว่คราว     
เงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 600,000  400,000  
รวมเงินฝากประจ าท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน 
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 600,000  400,000  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
   หน่วยลงทุน 485,792 490,269 700,000 700,087 
   บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,477 - 87 - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 490,269 490,269 700,087 700,087 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,090,269  1,100,087  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษทัฯและบริษทัย่อย       
มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 ถึง 3.20 ต่อปี  
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6. รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 181,722 209,536 - - 
 คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั 36,164 34,536 - - 
 91 - 180 วนั 1,401 720 - - 
 181 - 365 วนั 818 294 - - 
  เกิน 365 วนั 203 619 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 220,308 245,705 - - 

รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 49,578 52,157 - - 
 คา้งช าระ     
 1 - 90 วนั 8,648 6,538 - - 
 91 - 180 วนั 600 165 - - 
 181 - 365 วนั 180 56 - - 
 เกิน 365 วนั 236 170 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 59,242 59,086 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ 279,550 304,791 - - 
ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้    
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 57,634 62,887 - - 
 คา้งช าระ     
 1 - 45 วนั 184,938 214,774 - - 
 46 - 90 วนั 5,857 7,086 - - 
 91 - 180 วนั 825 1,326 - - 
 181 - 365 วนั 330 1,141 - - 
 เกิน 365 วนั 450 665 - - 
รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั 250,034 287,879 - - 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,174) (1,814) - - 

รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั-สุทธิ 248,860 286,065 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,892 3,976 8,623 1,955 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,008 1,371 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 12,900 5,347 8,623 1,955 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (607) (710) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 12,293 4,637 8,623 1,955 

เงินใหกู้ย้มืพนกังาน 2,324 2,808 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน    543,027 598,301 8,623 1,955 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมพนกังานมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108 130 - - 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,406 24,904 837 265 
เงินทดรองจ่าย  2,571 1,101 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 4,147 5,041 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,011 6,217 4 4 
อ่ืนๆ 145 - - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 48,388 37,393 841 269 
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8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจ าจ านวน 1 ลา้นบาท 
เป็นการด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า
ประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด ารงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของรายได้จากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบญัชี       
ท่ีผา่นมาและตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

9. เงินลงทุนระยะยำว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/                   
ราคาทุน       

ตดัจ าหน่าย 
มูลค่า
ยติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย 
มูลค่า
ยติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยำว     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - ก าหนดไถ่ถอนเกินกวา่ 1 ปี  
พนัธบตัรรัฐบาล 50,363  50,387  
หุน้กู ้ 341,794  239,165  
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 40,000  -  
รวม 432,157  289,552  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้สามญั 154,748 165,500 - - 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 10,752 - - - 
 รวม 165,500 165,500 - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 597,657  289,552  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/                   
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

มูลค่า
ยติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

มูลค่า
ยติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยำว     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - ก าหนดไถ่ถอนเกินกวา่ 1 ปี  
หุน้กู ้ 194,453  123,647  
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 20,000  -  
รวม 214,453  123,647  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้สามญั 154,748 165,500 - - 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 10,752 - - - 
 รวม 165,500 165,500 - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 379,953  123,647  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ  31 ธันวาคม  2561 เ งินลง ทุนระยะยาว  ประกอบด้วย หุ้นกู้                       
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิและพนัธบตัรรัฐบาล โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.13 ถึง 4.80 ต่อปี และครบ
ก าหนดภายในเดือนมิถุนายน 2572 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่า 154.75 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษทัฯ: 154.75 ล้านบาท) และรับรู้ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ใน
ระหวา่งปีจ านวน 10.75 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 10.75 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้ใช้พ ันธบัตรรัฐบาลจ านวน 50       
ล้านบาท เป็นเงินด ารงกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535  
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างงวด 

 

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                        

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ 

   โบรคเกอร์ จ ากดั 400,000 400,000 100 100 410,000 410,000 192,000 - 192,000 96,000 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์  

  โบรคเกอร์ จ ากดั 50,000 50,000 100 100 50,301 50,301 - - - 12,500 

บริษทั แคสแมท จ ากดั 5,000 5,000 100 100 5,151 5,151 - - - 4,999 

รวม     465,452 465,452 192,000 - 192,000 113,499 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

11.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ทีคิวแอลดี
จ ากดั 

ใหค้  าแนะน าหรือบริการโดย
วิธีการใชส่ื้ออิเลคทรอนิกส์
ผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 40 1,200 1,200 - 645 

รวม     1,200 1,200 - 645 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
บริษทั 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทั ทีคิวแอลดี 
จ ากดั 

ให้ค  าแนะน าหรือบริการ
โดยวธีิการใชส่ื้อ
อิเลคทรอนิกส์ผา่น
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

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

รวม     1,200 1,200 (1,200) - - 1,200 
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11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ทีคิวแอลดี จ ากดั - 438 645 929 
รวม - 438 645 929 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่ได้รับ     
เงินปันผลจากบริษทัร่วม 

12. อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 92,343 272 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,864 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (112) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (19,193) (47) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 81,902 225 
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13.   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,217 153 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,421 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,936) (27) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 13,702 126 

14. เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 487,851 665,837 - - 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 217,504 233,163 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,358 3,696 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 76,612 104,413 107 22,247 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 1,567 321 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,615 2,475 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 121,518 160,876 328 505 

รวมเจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 908,025 1,170,781 435 22,752 

15. ประมำณกำรหนีสิ้นระยะส้ัน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ารองการยกเลิกกรมธรรม์

ประกนัภยั 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 10,458 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด (2,775) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 7,683 
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16. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นงวด  58,069 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในอดีต  13,191 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั   3,847 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,226 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยงวด  76,333 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัย่อยมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 13.2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี)         
บริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของงวดปัจจุบนั                    
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17. ภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561          
สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 30,225 25,570 418 - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    
ผลแตกต่างชัว่คราว (2,865) (619) - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 27,360 24,951 418 - 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 54,821 47,038 418 - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                    
ผลแตกต่างชัว่คราว (3,040) (841) - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 51,781 46,197 418 - 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและ  
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
   เผื่อขาย 2,150 - 2,150 - 
 2,150 - 2,150 - 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
   เผื่อขาย 2,150 - 2,150 - 
 2,150 - 2,150 - 

18. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่                   
ในระหวา่งงวด  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (พนับาท) 122,467 94,600 197,950 (4,745) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 300,000 225,000 300,000 225,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.42 0.66 (0.02) 
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 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 229,045 183,004 202,367 107,019 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 300,000 225,000 300,000 225,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.76 0.81 0.67 0.48 

19. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้             
   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

   90,000 
 

0.30 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  90,000  

เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ 
    ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  
  1 มกราคม 2561 ถึง 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้      
  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

101,250 
 

 

45.00 

  31 มีนาคม 2561    
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  101,250  

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ     
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัวินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้
ค  าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 658,729 8,663 30 2,924 670,346 - 670,346 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 750 - 13,542 - 14,292 (14,292) - 
เงินปันผลรับ - - - 193,500 193,500 (192,000) 1,500 
ดอกเบ้ียรับ 8,202 333 33 4,435 13,003 - 13,003 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,762 19 88 37 10,906 - 10,906 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28,087 (1,269) 124 418 27,360 - 27,360 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 122,639 (6,587) 465 5,950 122,467 - 122,467 
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 (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัวินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้
ค  าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 589,159  8,617 45  -  597,821 - 597,821 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 750 - 13,530  - 14,280 (14,280) - 
ดอกเบ้ียรับ 5,987  93  16 69  6,165 - 6,165 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,514 17  58  - 12,589 - 12,589 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,802  (178) 327  -  24,951  - 24,951  
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 101,861  (3,458) 1,379  (4,744) 95,038 (438) 94,600 

 (หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัวินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้
ค  าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,295,625 32,762 60 6,182 1,334,629 - 1,334,629 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,500 - 27,084 - 28,584 (28,584) - 
เงินปันผลรับ - - - 193,500 193,500 (192,000) 1,500 
ดอกเบ้ียรับ 11,723 347 37 8,517 20,624 - 20,624 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 21,858 34 163 74 22,129 - 22,129 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 51,254 (4) 113 418 51,781 - 51,781 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 219,272 (1,542) 393 10,367 228,490 555 229,045 

(หน่วย: พนับาท) 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัวินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้
ค  าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ
คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

รายการ
ปรับปรุงและ
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม  

            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,180,682  28,640 207  -  1,209,529 - 1,209,529 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,500 -  27,060  - 28,560 (28,560) - 
เงินปันผลรับ - - - 113,499 113,499 (113,499) - 
ดอกเบ้ียรับ 8,144  131  18 110  8,403 (7) 8,396  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 24,895 34  118  -  25,047 - 25,047 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 45,652  (7) 552  -  46,197  - 46,197  
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 190,941  (2,807) 2,279 (6,480) 183,933 (929) 183,004 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายได้
จากลูกคา้รายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของกิจการ) จ านวน 3 ราย (2561: จ านวน    
4 รายและ 3 ราย ตามล าดบั) คิดเป็นจ านวนเงิน 410 ลา้นบาทและ 814 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 394 
ลา้นบาทและ 646 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 2.5 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2561: 1.4 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลและระบบควบคุมไฟฟ้า  

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัร่วมของบริษทัฯส าหรับการออกแบบ
แพลตฟอร์มและเวบ็ไซตส์ าหรับงานประกนัชีวิต ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนั
เก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 19.0 ลา้นบาท  

21.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคารส านกังาน ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 57 56 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22 39 - - 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายตามสัญญา
เช่าเป็นจ านวนเงิน 15.1 ลา้นบาทและ 30.2 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 15.5 ลา้นบาท และ 31.0 ลา้น
บาท ตามล าดบั) 
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21.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรดูแลอำคำร 

 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาบริการดูแลอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยภายใตเ้ง่ือนไขตาม
สัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยมีค่าบริการท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้
สัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.3 ลา้นบาทและ 18.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 9.7 ลา้น
บาทและ 19.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

21.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการต่างๆ โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงักล่าวเป็นจ านวน 8.8 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ:    
ไม่มี) (31 ธนัวาคม 2561: 4.5 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ 0.2 ลา้นบาท) 

21.5 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 8.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 10.1 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

22. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยมีคดีท่ีบุคคลธรรมดาฟ้องร้องบริษทัย่อยเป็นจ าเลยร่วมและ        
คดีความท่ีบริษทัย่อยมีส่วนร่วมรับผิดในคดีแพ่งและอาญา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเร่ืองผิดสัญญา
นายหน้าประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยฟ้์องรวมจ านวน 7.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 0.6 ลา้นบาท) 
ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน้ รวมทั้งบริษทัย่อยอยู่ในระหว่างการ
เจรจาไกล่เกล่ียกบัโจทก์ ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดบ้นัทึกส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงิน
จ านวน 0.4 ลา้นบาท 

อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยได้ท าประกนัภยัความรับผิดกบับริษทัประกนัภยัรายหน่ึงและได้ท าเร่ือง
เรียกร้องชดเชยค่าความเสียหายจากบริษทัประกนัภยัดงักล่าวแลว้ 

23. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ธีิ
ราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

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

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
 หน่วยลงทุน - 490 - 490 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
 ตราสารทุน 166 - - 166 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หน่วยลงทุน - 700 - 700 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติดงัต่อไปน้ี  

 - อนุมติัให้บริษทัฯจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 195 ลา้น
บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

 - รับทราบการเขา้ลงทุนในบริษทั ที เจ เอ็น อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจนายหนา้
ประกนัวนิาศภยั จ านวน 49,998 หุน้ ในราคาพาร์ 100 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 5 ลา้นบาท         

25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
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