
 

 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)    

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                               

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ               

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั               

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุ                

ในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน กลุ่มบริษทัไดป้รับ

ยอ้นหลงังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นรายการ

ปรับปรุงดงักล่าว และนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เพื่อเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ก่อนปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน               

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                      

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด               

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ              

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ 

หากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้อาํนาจในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

รสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  5659 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 30 เมษายน 2561 



 

บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรชัน จาํกัด และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 539,470,194       295,067,591       408,413,456       20,466,911         33,808,329         478,405               

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 9 510,523,809       413,737,583       472,474,445       -                           -                           -                           

เงินลงทุนชวัคราว 10 5,195,089           25,525,873         25,438,852         -                           -                           -                           

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนีอืน 7, 11 508,339,720       551,874,990       649,485,549       -                           100,000               -                           

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                           341,343,050       230,838,050       -                           -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7, 12 51,262,849         63,784,013         45,117,954         46,167                 321                      160                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,614,791,661    1,691,333,100    1,831,768,306    20,513,078         33,908,650         478,565               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 13 3,001,973           5,094,668           2,585,035           -                           -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาว 14 85,090,281         -                           -                           -                           -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                           -                           -                           225,452,322       225,452,322       -                           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 1,200,000           -                           -                           1,200,000           -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัอืน -                           -                           10,000,000         -                           -                           -                           

อาคารและอุปกรณ์ 17 125,048,250       116,121,485       106,936,521       -                           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 10,606,578         14,288,427         14,746,707         -                           -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 12,379,341         8,392,160           7,248,374           -                           -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7 54,334,286         35,448,193         34,425,474         -                           -                           -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 291,660,709       179,344,933       175,942,111       226,652,322       225,452,322       -                           

รวมสินทรัพย์ 1,906,452,370    1,870,678,033    2,007,710,417    247,165,400       259,360,972       478,565               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ทีควิเอ็ม คอร์ปอเรชัน จาํกัด และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม)่

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีค่าเบียประกนัภยัและเจา้หนีอืน 7, 19 1,089,348,942    1,112,750,328    1,188,266,359    501,217               223,375               6,425                   

ค่าเบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 363,024,218       339,119,807       362,388,807       -                           -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           3,489,360           -                           -                           -                           -                           

หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี -                           -                           205,648               -                           -                           -                           

ประมาณการหนีสินระยะสนั 20 6,226,290           -                           -                           -                           -                           -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 7 19,680,631         37,643,874         13,946,653         20,326                 11,624,181         -                           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,478,280,081    1,493,003,369    1,564,807,467    521,543               11,847,556         6,425                   

หนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 51,694,345         41,960,801         36,241,871         -                           -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 51,694,345         41,960,801         36,241,871         -                           -                           -                           

รวมหนีสิน 1,529,974,426    1,534,964,170    1,601,049,338    521,543               11,847,556         6,425                   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 225,000,000       225,000,000       500,000               225,000,000       225,000,000       500,000               

      (1 มกราคม 2559: หุ้นสามญั 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 225,000,000       225,000,000       500,000               225,000,000       225,000,000       500,000               

      (1 มกราคม 2559: หุ้นสามญั 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 22,500,000         22,500,000         -                           22,500,000         22,500,000         -                           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 61,045,927         20,281,846         4,536,683           (856,143)             13,416                 (27,860)               

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 376,477,944       335,713,863       5,036,683           246,643,857       247,513,416       472,140               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           401,624,396       -                           -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 376,477,944       335,713,863       406,661,079       246,643,857       247,513,416       472,140               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,906,452,370    1,870,678,033    2,007,710,417    247,165,400       259,360,972       478,565               

-                       -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้าบริการ

   รายไดค่้านายหนา้ 1,391,318,763    1,374,778,165    -                           -                           

   รายไดค่้าบริการอืน 866,488,928       816,103,873       -                           -                           

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 15 -                           -                           226,499,291       301,900,908       

   ดอกเบียรับ 17,770,315         20,837,917         158,165               16,129                 

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัอืน -                           8,900,000           -                           -                           

   อนืๆ 6,090,909           5,368,107           -                           100,000               

รวมรายได้ 2,281,668,915    2,225,988,062    226,657,456       302,017,037       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการให้บริการ 1,172,209,502    1,190,269,802    -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 775,210,972       805,959,252       2,527,015           475,761               

รวมค่าใช้จ่าย 1,947,420,474    1,996,229,054    2,527,015           475,761               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 334,248,441       229,759,008       224,130,441       301,541,276       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (65,941,438)        (51,583,659)        -                           -                           

กาํไรสําหรับปี 268,307,003       178,175,349       224,130,441       301,541,276       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 (3,177,766)          (88,939)               -                           -                           

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 635,553               17,788                 -                           -                           

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,542,213)          (71,151)               -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี (2,542,213)          (71,151)               -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 265,764,790       178,104,198       224,130,441       301,541,276       

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 268,307,003       38,264,653         224,130,441       301,541,276       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           139,910,696       

268,307,003       178,175,349       

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 265,764,790       38,245,163         224,130,441       301,541,276       

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           139,859,035       

265,764,790       178,104,198       

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 119.25                 74.92                   99.61                   590.39                 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 2,250,000           510,752 2,250,000           510,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 334,248,441       229,759,008       224,130,441       301,541,276       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,646,157         49,898,504         -                           -                           

   ประมาณการหนีสินระยะสนั 6,226,290           -                           -                           -                           

   สาํรองค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 3,976,069           -                           -                           -                           

   ตดัหนีสูญ - รายไดค้า้งรับ 271,416               -                           -                           -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,555,778           6,286,261           -                           -                           

   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (484,371)             (160,444)             -                           -                           

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 4,469,490           6,579,154           -                           -                           

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 1,335,549           97,758                 321                      -                           

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัอืน -                           (8,900,000)          -                           -                           

   เงินปันผลรับ -                           -                           (226,499,291)      (301,900,908)      

   ตดัจาํหน่ายส่วนเพมิเงินลงทุนระยะยาว 115,385               -                           -                           -                           

   ดอกเบียรับ (17,770,315)        (21,006,047)        (158,165)             (16,129)               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 388,589,889       262,554,194       (2,526,694)          (375,761)             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้ (96,786,226)        58,736,862         -                           -                           

   รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหนีอนื 34,372,026         101,124,667       100,000               (100,000)             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (17,386,844)        (4,000,446)          (46,167)               -                           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (18,886,093)        (1,022,719)          -                           (161)                    

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีค่าเบียประกนัภยัและเจา้หนีอนื (28,829,709)        (78,675,955)        277,842               216,950               

   ค่าเบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 23,904,411         (23,269,000)        -                           -                           

   หนีสินหมุนเวียนอืน (17,963,243)        23,697,221         (11,603,855)        11,624,181         

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน -                           (656,270)             -                           -                           

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 267,014,211       338,488,554       (13,798,874)        11,365,209         

   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 30,831,941         235,783               -                           -                           

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (75,041,908)        (64,219,451)        -                           -                           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 222,804,244       274,504,886       (13,798,874)        11,365,209         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราว (เพมิขึน) ลดลง 20,330,784         (87,021)               -                           -                           

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั (เพมิขึน) ลดลง 2,092,695           (2,509,633)          -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาวเพมิขึน (85,205,666)        -                           -                           -                           

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                           (110,505,000)      -                           -                           

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 341,343,050       -                           -                           -                           

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           (64,452,322)        -                           (225,452,322)      

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

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (50,939,400)        (55,677,882)        -                           -                           

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,127,936)          (6,398,978)          -                           -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 619,467               192,886               -                           -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัอืน -                           18,900,000         -                           -                           

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           226,499,291       301,900,908       

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 22,686,074         17,491,939         158,165               16,129                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 246,599,068       (203,046,011)      225,457,456       76,464,715         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                           (205,648)             -                           -                           

เงินสดรับจากการเพมิทุน -                           224,500,000       -                           224,500,000       

จ่ายเงินปันผล (225,000,709)      (409,099,092)      (225,000,000)      (279,000,000)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (225,000,709)      (184,804,740)      (225,000,000)      (54,500,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 244,402,603       (113,345,865)      (13,341,418)        33,329,924         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 295,067,591       408,413,456       33,808,329         478,405               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 539,470,194       295,067,591       20,466,911         33,808,329         

-                           -                           -                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่เป็นตวัเงิน

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน 6,025,003           3,159,924           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ส่วนทีเป็นของ

ส่วนเกินทุนจาก รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

หุน้สามญัทีออก การรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558 - ตามทรีายงานไว้เดิม 500,000                -                              -                            (27,860)                472,140                401,624,396         402,096,536         

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุ 4) -                            -                              -                            4,564,543             4,564,543             -                            4,564,543             

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2558  - หลงัการปรับปรุง 500,000                -                              -                            4,536,683             5,036,683             401,624,396         406,661,079         

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                            -                              -                            38,264,653           38,264,653           139,910,696         178,175,349         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                              -                            (19,490)                (19,490)                (51,661)                (71,151)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                              -                            38,245,163           38,245,163           139,859,035         178,104,198         

ทุนทีเพมิระหวา่งปี (หมายเหตุ 22) 224,500,000         -                              -                            -                            224,500,000         161,000,000         385,500,000         

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

ซือบริษทัยอ่ยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 15.2) -                            67,932,017             -                            279,000,000         346,932,017         (572,384,339)       (225,452,322)       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                            -                              -                            (279,000,000)       (279,000,000)       (130,099,092)       (409,099,092)       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559  - หลงัการปรับปรุง 225,000,000         67,932,017             22,500,000           20,281,846           335,713,863         -                            335,713,863         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559 - ตามทรีายงานไว้เดิม 225,000,000         67,932,017             22,500,000           24,161,188           339,593,205         -                            339,593,205         

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุ 4) -                            -                              -                            (3,879,342)           (3,879,342)           -                            (3,879,342)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2559  - หลงัการปรับปรุง 225,000,000         67,932,017             22,500,000           20,281,846           335,713,863         -                            335,713,863         

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                            -                              -                            (2,542,213)           (2,542,213)           -                            (2,542,213)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                              -                            265,764,790         265,764,790         -                            265,764,790         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                            -                              -                            (225,000,000)       (225,000,000)       (709)                      (225,000,709)       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



บริษัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ทีออกและชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ (ขาดทุนสะสม) ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2558 500,000                   -                               (27,860)                    472,140                   

กาํไรสาํหรับปี -                               -                               301,541,276            301,541,276            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               301,541,276            301,541,276            

ทุนทีเพมิระหวา่งปี (หมายเหตุ 22) 224,500,000            -                               -                               224,500,000            

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               (279,000,000)           (279,000,000)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 225,000,000            22,500,000              13,416                     247,513,416            

.

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 225,000,000            22,500,000              13,416                     247,513,416            

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               224,130,441            224,130,441            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               (225,000,000)           (225,000,000)           

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

.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย โดยมีบริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย

เป็นบริษทัใหญ่  

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นนายหน้าประกนัวินาศภยั 

นายหนา้ประกนัชีวิต และการให้บริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จดัการทรัพยสิ์นใหบุ้คลลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้งใหบ้ริการจดัหาและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟทแ์วร์และฮาร์ดแวร์ 

 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 123 ซอยลาดปลาเคา้ 25 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                        

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                   

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก)  งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จาํกัด                        

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์   

โบรคเกอร์ จาํกดั 

นายหนา้ประกนัวินาศภยั ไทย 100.00 100.00 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   

โบรคเกอร์ จาํกดั 

นายหนา้ประกนัชีวิต ไทย 100.00 100.00 

บริษทั แคสแมท จาํกดั ให้บริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แล

ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ

จดัการทรัพยสิ์นให้บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั พร้อมทั้ง

ให้บริการจดัหาและให้คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้ง

ซอฟทแ์วร์และฮาร์ดแวร์ 

ไทย 100.00 100.00 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ

บริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธี                

ราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยพบขอ้ผิดพลาดในอดีตซ่ึงมีผลทาํให้ยอดยกมาตน้ปี 2560 และตน้ปี 2559 

บางรายการไม่ถูกตอ้ง การปรับปรุงรายการดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) บริษทัยอ่ยบนัทึกรายไดค้่าบริการในปี 2559 สูงไปจาํนวน 13.7 ลา้นบาท และในปี 2558 ตํ่าไป

จาํนวน 5.1 ลา้นบาท  

ข) บริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ในปี 2559 และ 2558 ตํ่าไปจาํนวน 3.9 ลา้น

บาท และ 0.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ค) บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในปี 2559 และ 2558 สูงไปจาํนวน 0.8 ลา้นบาท และ 

1.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ง) บริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีในปี 2559 และ 2558 สูงไปจาํนวน 0.3 ลา้น

บาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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 จ) บริษทัยอ่ยบนัทึกเจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืนในปี 2559 สูงไปจาํนวน 9.0 ลา้นบาท 

 ฉ) บริษทัยอ่ยบนัทึกสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในปี 2559 และ 2558 สูงไปจาํนวน 

1.3 ลา้นบาท และ 1.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปี 2559 และ 2558 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้น

รายการปรับปรุงจากรายการดังกล่าว จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการใน                    

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัท่ี                       

1 มกราคม 2559 

งบแสดงฐานะการเงินรวม    

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (8,758) 5,106 

อาคารและอุปกรณ์ลดลง (4,355) (455) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลง (841) (1,021) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง (267) (234) 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัและเจา้หน้ีอ่ืนลดลง (9,006) - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง (1,336) (1,168) 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน (ลดลง) (3,879) 4,564 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

  

สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 

งบกาํไรเบ็ดเสร็จรวม    

กาํไรขาดทุน:   

รายไดค้่านายหนา้ลดลง  (5,360) 

รายไดค้่าบริการอ่ืนลดลง  (8,311) 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน  187 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง  (3,606) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง  (1,809) 

กาํไรสาํหรับปีลดลง  (8,443) 

กาํไรต่อหุน้ลดลง (บาท)  (16.53) 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่านายหน้า 

 รายไดค้่านายหนา้รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัสุทธิจากส่วนลดจ่าย และไดใ้หบ้ริการแลว้

เสร็จ กรณีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยงัมีความไม่แน่นอนอยา่งมากท่ีจะไดรั้บรายไดด้งักล่าวเน่ืองจาก

การยกเลิกกรมธรรม์ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่านายหน้านั้ นเป็นรายได้ค่านายหน้ารับ

ล่วงหนา้และทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายขุองกรมธรรมมี์ผลบงัคบั  

 รายได้ค่าบริการอ่ืน 

 รายไดค้่าบริการอ่ืนรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน ทั้งน้ี

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดด้งักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะเรียกเก็บเงินได ้  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี          

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ่ื้น 

 รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและ            

บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจาก

ลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี  

5.4 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ

ตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดั

จาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

5.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี)   

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

  อาคาร - 20  ปี 

  ส่วนปรับปรุงอาคาร - 3, 5, 10  ปี 

  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5  ปี 

  อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ - 3, 10  ปี 

  ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อย              

ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้

รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ                          

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา                 

การตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                       

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และค่าลิขสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ 3 ปี  
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5.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ            

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.8 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารหรืออุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของอาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าว

อาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี           

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก               

การด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก                      

การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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5.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย

ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํ

การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

5.11 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.12 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.13 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วม

ในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการ

วดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้

ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ

และบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า

ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                   

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง   

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 

 อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้               

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            

รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต                 

ในแต่ละช่วงเวลา 
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 สํารองการยกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย  

 บริษทัย่อยมีการประมาณการสํารองการยกเลิกกรมธรรม์ประกนัภยัจากการท่ีผูเ้อาประกนัสามารถ

ยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในระหวา่งช่วงเวลาท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัได ้โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในอดีตและ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัการยกเลิกกรมธรรมข์องผูเ้อาประกนั 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. 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 ช็อปป้ิง 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 
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 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับ บุ ค ค ล หรื อกิ จก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

ดอกเบ้ียรับ 0.1 0.7 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 81.8 39.8 - - ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินทรัพย ์ 8.4 - - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

      

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

รายไดค่้าเช่า 0.2 0.3 - - อตัราตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 0.2 0.3 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ 2.4 4.4 - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 51.6 125.1 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าโฆษณา 6.3 38.7 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 16.8 41.5 - - ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ดอกเบ้ียรับ 0.1 - - - ร้อยละ 2 ต่อปี 

ซ้ือเงินลงทุน 1.2 - - - หมายเหตุ 16.1 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ่ื้น)    

บริษทัใหญ่ - 1,455 - - 

บริษทัยอ่ย  - - - 100 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) 224 4,302 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17 - - 

รวม 224 5,774 - 100 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เงนิทดรองจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) 58 775 - - 

รวม 58 775 - - 

เงนิประกนัการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทัใหญ่ 40,514 19,455 - - 

รวม 40,514 19,455 - - 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น)  

บริษทัใหญ่ 1,328 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ              

กรรมการร่วมกนั) 2,931 70,314 - - 

รวม 4,259 70,314 - - 

เจ้าหนีค่้าซ้ือทรัพย์สิน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น) 

บริษทัใหญ่ 8,420 - - - 

รวม 8,420 - - - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (แสดงภายใต้เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น) 

บริษทัใหญ่ - 1,123   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) 30,405 19,332 - - 

รวม 30,405 20,455 - - 

เงนิมดัจาํรับ (แสดงภายใต้หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั) 150 - - - 

รวม 150 - - - 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 

เงินใหกู้ย้มื 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2560 

เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

กรรมการ  กรรมการ 79,900 - (79,900) - 

บริษทั เดอะ เพอร์เฟค

กรุ๊ป อินเตอร์     

เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั 71,449 - (71,449) - 

บริษทั บิวต้ีแลบ็               

อินโนเวชัน่ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั 74,900 - (74,900) - 

บริษทั ดาราเดล่ี จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั 42,400 - (42,400) - 

บริษทั อีเทอนอล โกรท 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทัใหญ่ 34,320 - (34,320) - 

บริษทั เดอะ บิลเล่ียน 

ดีลเทรดด้ิง จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั 34,254 - (34,254) - 

บริษทั บริลเล่ียน           

เซอร์เวย ์จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั 2,500 - (2,500) - 

บริษทั พรีเมียร์ คอนซู

เมอร์ จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี

ผูถื้อหุน้และ/หรือ

กรรมการร่วมกนั 1,620 - (1,620) - 

รวม  341,343 - (341,343) - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มี

หลกัประกนัและถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี ในระหว่างปี 

2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ 

  



15 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,909 36,851 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,247 2,123 

รวม 42,156 38,974 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม)่   

เงินสด 1,429 912 - - 

เงินฝากธนาคาร 538,041 294,156 20,467 33,808 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 539,470 295,068 20,467 33,808 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง               

ร้อยละ 0.13 ถึง 1.60 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.45 ต่อปี) 

9. เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 

 ยอดคงเหลือเป็นเงินฝากธนาคารสําหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึง

บริษัทย่อยต้องนําส่งเบ้ียประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทประกันภัย และบริษัทย่อยไม่สามารถนํา               

เบ้ียประกันภยัดังกล่าวไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือหักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา

นายหนา้ ยกเวน้เสียแต่ดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์อ่ืนซ่ึงเกิดจากการฝากเงิน 
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10. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายเุกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 5,195 25,526 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 5,195 25,526 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 ถึง 1.60

ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.80 ถึง 2.90 ต่อปี) 

11. รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่)   

รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 203,922 211,453 - - 

   คา้งชาํระ     

  ไม่เกิน 3 เดือน  23,077 38,377 - - 

  3 - 6 เดือน 1,174 4,687 - - 

       6 - 12 เดือน 2,119 600 - - 

       เกิน 12 เดือน 1,061 1,531 - - 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ 231,353 256,648 - - 

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้    

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 39,992 25,359 - - 

   คา้งชาํระ     

  ไม่เกิน 3 เดือน  224,305 198,452 - - 

       3 - 6 เดือน 7,845 11,170 - - 

       6 - 12 เดือน 864 46,418 - - 

       เกิน 12 เดือน 525 1,344 - - 

รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั 273,531 282,743 - - 

หกั สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,976) - - - 

รวมลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - สุทธิ 269,555 282,743 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่)   

ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,774 - - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,005 2,147 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 224 - - 100 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,085 2,020 - - 

อ่ืนๆ 3,117 2,543 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,431 12,484 - 100 

รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน    508,339 551,875 - 100 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 35,392 10,251 - - 

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57 775 - - 

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,862 3,477 - - 

วสัดุส้ินเปลือง 5,215 5,696 - - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,737 43,585 46 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 51,263 63,784 46 - 

13. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

13.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยไดใ้ช้เงินฝากประจาํจาํนวน 1.5 ลา้นบาท (2559: 1.5 ลา้นบาท) 

เป็นการดํารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 และใชเ้งินฝากออมทรัพยจ์าํนวน 0.5 ลา้นบาท (2559: 2.6 

ลา้นบาท) เป็นการคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัยอ่ย 
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13.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 1.0 ลา้นบาท (2559: 1.0 ลา้นบาท) 

เป็นการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้า

ประกนัชีวติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็น

นายหน้าประกนัชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของรายได้จากค่าบาํเหน็จสุทธิสําหรับรอบปีบญัชีท่ี             

ผา่นมาและตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

14. เงินลงทุนระยะยาว  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 2560 2559 

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด   

พนัธบตัรรัฐบาล 50,435 - 

หุน้กู ้ 34,655 - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 85,090 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนระยะยาวประกอบดว้ยพนัธบตัรรัฐบาลและหุ้นกู้ โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.13 ถึง 3.95 ต่อปี และมีอายคุรบกาํหนดภายในเดือนธนัวาคม 2569  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หุ้นกูจ้าํนวน 20 ลา้นบาท มีขอ้จาํกดัในการใช้สําหรับค่าเบ้ียประกันภยัท่ี

บริษัทย่อยได้รับจากผูเ้อาประกันภัย ซ่ึงบริษัทย่อยต้องนําส่งเบ้ียประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท

ประกนัภยั และบริษทัยอ่ยไม่สามารถนาํเบ้ียประกนัดงักล่าวไปใชห้รือหาประโยชน์ หรือหกัค่าใชจ่้าย

ใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญานายหนา้ 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

15.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                

รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์    

   โบรคเกอร์ จาํกดั 200,000 200,000 100 100 210,000 210,000 209,000 267,000 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์   

โบรคเกอร์ จาํกดั 10,000 10,000 100 100 10,301 10,301 10,000 13,300 

บริษทั แคสแมท จาํกดั 5,000 5,000 100 100 5,151 5,151 7,499 21,601 

รวม     225,452 225,452 226,499 301,901 
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15.2 การจดัโครงสร้างกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างใหม่โดยให้บริษทัฯเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั บริษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 

และบริษทั แคสแมท จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ภายหลงัการจดัโครงสร้างดงักล่าว ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่ม

บริษทัได้ควบคุมกลุ่มบริษัทผ่านการลงทุนในบริษทัฯ การจดัโครงสร้างดังกล่าวถือเป็นการจัด

โครงสร้างกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัและมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมี

การรวมธุรกิจจํานวน  67.9 ล้านบาทเป็น  “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนั” โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

16.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี

จาํกดั 

ให้คาํแนะนาํหรือบริการ

โดยวิธีการใชส่ื้อ

อิเลคทรอนิกส์ผา่น

ระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 - 1,200 - 1,200 - 

รวม     1,200 - 1,200 - 
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   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทั 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทีคิวแอลดี 

จาํกดั 

ให้คาํแนะนาํหรือบริการ

โดยวิธีการใชส่ื้อ

อิเลคทรอนิกส์ผา่น

ระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

ไทย 40 - 1,200 - 1,200 - 

รวม     1,200 - 1,200 - 

 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ทีคิวแอลดี จาํกดั จาํนวน 12,000 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 100 บาทจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน รวมเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40 ของ                   

ทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

16.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม

เน่ืองจากจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั  
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17. อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

                              
งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 23,041 62,316 176,228 166,620 39,957 - 468,162 
ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน (หมายเหตุ 4) (14,807) 14,807 - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - หลงัการปรับปรุง 8,234 77,123 176,228 166,620 39,957 - 468,162 
ซ้ือเพ่ิม (จดัประเภทใหม่) - 25,231 24,457 2,194 - 6,956 58,838 
จาํหน่าย - - (14,940) (39,149) - - (54,089) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 8,234 102,354 185,745 129,665 39,957 6,956 472,911 
ซ้ือเพ่ิม - 7,218 6,982 8,737 8,420 25,683 57,040 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (6,475) (7,617) (6,808) (697) (7,290) - (28,887) 
โอนเขา้ (ออก) - 29,930 2,396 - - (32,326) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,759 131,885 188,315 137,705 41,087 313 501,064 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 9,079 38,741 146,003 134,672 32,275 - 360,770 
ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน (หมายเหตุ 4) (6,526) 6,981 - - - - 455 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - หลงัการปรับปรุง 2,553 45,722 146,003 134,672 32,275 - 361,225 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 1,416 13,509 9,527 14,733 3,855 - 43,040 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (8,579) (38,897) - - (47,476) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 3,969 59,231 146,951 110,508 36,130 - 356,789 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 475 16,130 12,760 11,298 2,174 - 42,837 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (3,307) (6,474) (5,847) (692) (7,290) - (23,610) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,137 68,887 153,864 121,114 31,014 - 376,016 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - หลงัการปรับปรุง 4,265 43,123 38,794 19,157 3,827 6,956 116,122 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 622 62,998 34,451 16,591 10,073 313 125,048 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
2559 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)     43,040 

2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)     42,837 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี

จาํนวนเงิน 250.6 ลา้นบาท  (2559: 221.1 ลา้นบาท) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 58,069 54,941 

ค่าตดัจาํหน่าย (47,462) (40,653) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,607 14,288 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดง

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 14,288 14,746 

ซ้ือเพิ่ม 3,128 6,399 

ตดัจาํหน่าย (6,809) (6,857) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,607 14,288 
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19. เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 823,867 828,684 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,259 70,747 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,778 79,151 6 3 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,420 - - - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 765 3,160 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,405 20,455 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 143,855 110,553 495 220 

รวมเจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 1,089,349 1,112,750 501 223 

20. ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํรองการยกเลิก

กรรมธรรมป์ระกนัภยั 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 6,226 

ณ วนท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,226 
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21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 41,961 36,242 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,991 4,910 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,564 1,376 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   

  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 

     ดา้นประชากรศาสตร์ 1,055 - 

  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (4,098) (411) 

  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,221 500 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี - (656) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 51,694 41,961 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการ 1,650 1,527 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,905 4,759 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,555 6,286 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน              

1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 2.1 ลา้นบาท (2559: 1.5 ลา้นบาท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของบริษทัยอ่ยประมาณ 3-23 ปี (2559: 3-23 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.6 - 3.1 1.6 - 3.3 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  5.1 - 7.6 5.1 - 8.6 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 49.0 0.0 - 50.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 เพิ่มข้ึน ลดลง 

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

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

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (+/- ร้อยละ 0.5) (2,838) 1,089 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เพิ่มข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (+/- ร้อยละ 0.5) (2,176) 2,355 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (+/- ร้อยละ 0.5)  2,413 (2,252) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (+/- ร้อยละ 0.5) (2,620) 1,028 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก

เดิม 0.5 ลา้นบาท (หุน้สามญั 5,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 225 ลา้นบาท (หุน้สามญั 

2,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 2,245,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 

2559 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯต้องจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่า               

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัฯทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนสํารองนั้นจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จาํนวนทุนของบริษทัฯ สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้  

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่) 

เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 849,360 788,835 

ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 516,861 587,797 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,646 49,899 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 59,195 49,307 
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25. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 69,293 52,710 - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว 

 

 

(3,352) 

 

 

(1,126) 

 

 

- 

 

 

- 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 

65,941 

 

51,584 

 

- 

 

- 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการประมาณ           

การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(636) 

 

(18) 

รายได้ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (636) (18) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 334,248 229,759 224,130 301,541 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 

66,850 45,952 44,826 60,308 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

   เงินปันผลรับท่ีไดรั้บการยกเวน้ - - (45,300) (60,380) 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 7,926 14,008 - - 

   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (8,835) (8,376) - - 

   ขาดทุนสะสมยกมาท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ช้

ประโยชน ์

 

- 

 

- 

 

474 

 

72 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 

65,941 

 

51,584 

 

- 

 

- 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,339 8,392 

สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 795 - 

สาํรองการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั 1,245 - 

รวม 12,379 8,392 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 2.4 ลา้นบาท (2559: 

0.4 ลา้นบาท) บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้

เห็นวา่บริษทัฯอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
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26. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)   

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 268,307 38,265 224,130 301,541 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 2,250 511 2,250 511 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 119.25 74.92 99.61 590.39 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

• ธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวติ 

• ธุรกิจใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ

และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก                   

การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2560 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั             

วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงาน 

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 

            

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  2,153 57 48 - 2,258 - 2,258 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 6 - 6 (6) - 

ดอกเบ้ียรับ 17 1 - - 18 - 18 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 49,150 272 224 - 49,646 - 49,646 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 62,863 1,837 1,241 - 65,941 - 65,941 

กาํไรของส่วนงาน 258,791 6,954 4,931 (2,369) 268,307 - 268,307 

  

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,811,240 63,216 18,801 21,713 1,914,970 (8,518) 1,906,452 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์        

   ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม        

   เคร่ืองมือทางการเงินและ        

   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

   รอตดับญัชี 21,861 1,039 1,231 - 24,131 - 24,131 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี

บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - - 1,200 1,200 - 1,200 

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

 (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2559 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั                    

วินาศภยั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัชีวิต 

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพวิเตอร์ อ่ืนๆ 

รวมส่วนงาน              

ท่ีรายงาน 

รายการ

ปรับปรุงและ

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  2,057 81 53 - 2,191 - 2,191 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1 - - - 1 (1) - 

ดอกเบ้ียรับ 20 1 - - 21 - 21 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 49,382 273 244 - 49,899 - 49,899 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 46,452 387 4,745 - 51,584 - 51,584 

กาํไรของส่วนงาน 158,044 1,344 19,147 (360) 178,175 - 178,175 

  

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,706,108 114,217 24,560 33,909 1,878,794 (8,116) 1,870,678 

การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์        

   ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวม        

   เคร่ืองมือทางการเงินและ        

   สินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

   รอตดับญัชี 10,077 (129) (199) - 9,749 - 9,749 

หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 1,433,829 86,866 10,537 11,848 1,543,080 (8,116) 1,534,964 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากบั

หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของกิจการ) จาํนวน 2 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วน

งานธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี บริษทัย่อยและพนกังานของบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้า

กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงาน

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัย่อย ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้

จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 15.2 ลา้นบาท (2559: 13.8 ลา้นบาท) 

29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย                  

ต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสะสม

จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   

   เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 279,000 124 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  279,000 124 

    

เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสะสมจนถึงวนัท่ี                 

30 มิถุนายน 2560 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   

   เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 

225,000 100 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  225,000 100 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าท่ีดิน อาคารสํานักงาน 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ

สัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 60 45 - - 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 85 6 - - 

30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าให้บริการดูแลอาคาร 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาใหบ้ริการดูแลอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยภายใตเ้ง่ือนไขตาม

สัญญาบริษทัย่อยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างปี 2560 

บริษทัยอ่ยมีค่าดูแลท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 29.1 ลา้นบาท 

(2559: 18.8 ลา้นบาท) 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาบริการต่างๆ โดยมีจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน

อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการดงักล่าวเป็นจาํนวน 1.2 ลา้นบาท 

30.4 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อย

เหลืออยู่เป็นจาํนวน 2.6 ลา้นบาท (2559: 2.6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
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31. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม (2559: ไม่มี) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม     

 เงินลงทุนระยะยาว - 86.1 - 86.1 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุนระยะยาว เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน และค่า

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายได้ค่าบริการคา้งรับและ

ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม

สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั

จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี

บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของรายได้ค่าบริการ             

คา้งรับและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารท่ีมี

ดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 533 6 539 หมายเหตุ 8 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 306 - - 205 - 511 0.13 - 1.70 

เงินลงทุนชัว่คราว 5 - - - - 5 หมายเหตุ 10 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 508 508 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2.5 - - 0.5 - 3 0.13 - 1.60 

เงินลงทุนระยะยาว - 24 61 - - 85 หมายเหตุ 14 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,089 1,089 - 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ - - - - 363 363 - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 293 2 295 หมายเหตุ 8 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 326 - - 88 - 414 0.13 - 2.50 

เงินลงทุนชัว่คราว 26 - - - - 26 หมายเหตุ 10 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 552 552 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 341 - - - - 341 2.0 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2.5 - - 2.5 - 5 0.38 - 1.38 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,113 1,113 - 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ - - - - 339 339 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 20 - 20 หมายเหตุ 8 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 34 - 34 หมายเหตุ 8 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากธุรกรรมทางการเงินของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปสกุลเงินบาท 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมี

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้เงิน

ลงทุนระยะยาวท่ีมีมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560  
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนระยะยาว 85.1 86.1 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้เงินลงทุนชัว่คราว รายไดค้่าบริการคา้งรับ

และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้า

ประกนั เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน และค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า แสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เ งินลงทุนในตราสารหน้ี แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคํานวณโดยใช้อัตรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง

ทุนท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมูลค่า                   

การถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 

4.06:1 (2559: 4.57:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.002:1 (2559: 0.05:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34.1 เ ม่ือว ันท่ี  15 กุมภาพันธ์  2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 

34.2 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 45 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 101.25 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี               

4 พฤษภาคม 2561  

34.3 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลประจาํปีจากผลการดาํเนินงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 48 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 

96 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2561  

34.4 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ 

จ ํากัด  (บริษัทย่อย)  ประจําปี  2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลประจําปีจากผล

ประกอบการของบริษทัย่อยให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.5 ลา้นบาท 

โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 
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34.5 เ ม่ือว ันท่ี  28 มีนาคม  2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท แคสแมท จํากัด  (บริษัทย่อย)  

ประจําปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลประจําปีจากผลการดําเนินงานตั้ งแต่                     

1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน            

5 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

นอกจากรายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 4 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จดั

ประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2559 

และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน

ปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการใหม่ (รวมผลของการปรับปรุงงบการเงิน) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 ตามท่ีจดั            

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย              

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั          

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย              

รายงานไว ้

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 295,068  297,662  408,413  410,998  

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 413,738  88,101  472,474  106,838  

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน 551,875  579,237  649,486  679,304  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 341,343  337,223  230,838  216,223  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 63,784  50,140  45,118  25,829  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5,095  328,137  2,585  365,637  

อาคารและอุปกรณ์ 116,121  121,517  106,937 107,391 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,288  13,249  -  -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,392  8,659  7,248  7,482  

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 1,112,750  1,083,351  1,188,266  1,174,051  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 37,644  76,049  13,947  28,162  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 41,961  43,297  36,242  37,410  

กาํไรสะสม 20,282 24,161  4,537 (28) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

รายไดค้่าบริการ     2,190,882  2,254,197  

ดอกเบ้ียรับ 20,838 - 

รายไดอ่ื้น 5,368  25,652  

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการใหบ้ริการ 1,190,270 1,224,641  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 805,959 824,097  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 51,584  53,393  

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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