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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทั

ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน   

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัจาก

การน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 และ

หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 นอกจากน้ีงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขตาม

รายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 และไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 แลว้ ทั้งน้ีขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563  

 

 

 

 

(โชคชยั งามวฒิุกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 สิงหาคม 2564 



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,240,153        1,110,414        369,035           442,565           

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 301,983           424,972           5,040               4,426               

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 6,377               6,400               -                   -                   

เงินปันผลคา้งรับ 4 -                   -                   460,000           317,999           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6, 17 500,514           538,553           500,344           500,357           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 65,142             49,638             1,190               249                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,114,169        2,129,977 1,335,609        1,265,596        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 2,101               2,101 -                   -                   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8, 17 789,295           736,216 524,684           512,082

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                   -                   525,452           475,452

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                   -                   -                   -                   

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   3,123 -                   -                   

อาคารและอุปกรณ์ 11 90,592             93,678 56                    108

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 528,420           581,956 -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,132             22,410 19                    46

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,159             32,649 4,907               7,318

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,491               4,957 -                   -                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,470,190        1,477,090 1,055,118        995,006

รวมสินทรัพย์ 3,584,359        3,607,067 2,390,727        2,260,602

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 246,827           306,018 487                  941

ค่าเบ้ียประกนัรับล่วงหนา้ 97,969             86,529 -                   -                   

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 97,613             98,389 -                   -                   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 54,962             78,068 142                  338

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,334               10,800 -                   -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,681             30,789 11                    40

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 540,386           610,593 640                  1,319

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13 444,000           494,332 -                   -                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 113,874           102,494 -                   -                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 557,874           596,826 -                   -                   

รวมหนีสิ้น 1,098,260        1,207,419 640                  1,319

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจ านวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000 300,000 300,000 300,000

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้

    (หุ้นสามัญจ านวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000 300,000 300,000 300,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,606,753 1,606,753 1,606,753 1,606,753

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 67,932 67,932 -                -                

ก าไรสะสม

       จดัสรรแลว้

          ทุนส ารองตามกฎหมาย 30,000 30,000 30,000 30,000

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 497,063         423,222 471,950         350,790

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (18,616)         (28,260) (18,616)         (28,260)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,483,132 2,399,647 2,390,087 2,259,283

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,967             1 -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,486,099 2,399,648 2,390,087 2,259,283

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,584,359 3,607,067 2,390,727 2,260,602

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 835,703             728,833 -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 4,753                 4,000                 464,752             298,000             

รายไดอ่ื้น 9,915                 1,433                 233                    -                    

รวมรำยได้ 14 850,371             734,266             464,985             298,000             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 392,336             361,645             -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 187,993             183,820             3,802                 2,837                 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    -                    1,600                 -                    

รวมค่ำใช้จ่ำย 580,329             545,465             5,402                 2,837                 

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 270,042             188,801             459,583             295,163             

รายไดท้างการเงิน 14 7,949                 13,090               3,676                 5,558                 

ตน้ทนุทางการเงิน (437)                  (579) -                    -                    

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (1,600)              -                   -                   -                   

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 275,954 201,312 463,259           300,721

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (55,340)            (38,409) (22)                   (545)

ก ำไรส ำหรับงวด 220,614           162,903           463,237           300,176           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,132                 11,041               3,132                 11,041               

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,478)               -                    -                    -                    

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (1,346)               11,041               3,132                 11,041               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (1,346)               11,041               3,132                 11,041               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 219,268             173,944             466,369             311,217             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่              221,648 162,903                          463,237              300,176 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 (1,034)                        -                          -   -                    

             220,614 162,903                          463,237              300,176 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่              220,302 173,944                          466,369              311,217 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 (1,034)                        -                          -   -                    

             219,268              173,944              466,369              311,217 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.74                   0.54                   1.54                   1.00                   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

5



บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 1,664,482          1,542,883          -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 6,913                 4,000                 466,912             298,000             

รายไดอ่ื้น 18,678               3,061                 345                    1,021                 

รวมรำยได้ 14 1,690,073          1,549,944          467,257             299,021             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 794,159             769,033             -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 377,643             375,071             6,404                 5,919                 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    -                    1,600                 -                    

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,171,802          1,144,104          8,004                 5,919                 

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 518,271             405,840             459,253             293,102             

รายไดท้างการเงิน 14 13,825               20,452               7,112                 10,955               

ตน้ทนุทางการเงิน (897)                  (1,182) -                    -                    

ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 (1,600)              -                   -                   -                   

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 529,599           425,110 466,365           304,057

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (107,320)          (82,860) (211)                 (1,212)

ก ำไรส ำหรับงวด 422,279                        342,250 466,154                        302,845 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,644                 (36,302)             9,644                 (36,302)             

ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,478)               (547)                  -                    -                    

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 5,166                 (36,849)             9,644                 (36,302)             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 5,166                 (36,849)             9,644                 (36,302)             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 427,445             305,401             475,798             266,543             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่              423,313              342,250              466,154              302,845 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 (1,034)                        -                          -   -                    

             422,279              342,250              466,154              302,845 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่              428,479              305,401              475,798              266,543 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 (1,034)                        -                          -   -                    

             427,445              305,401              475,798              266,543 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 1.41                   1.14                   1.55                   1.01                   

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้ รวมองค์ รวม

ทุน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก ส ารอง มูลค่ายติุธรรม อ่ืนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มี รวม

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ การรวมธุรกิจภายใต้ ตาม ยงัไม่ได้ ผ่านก าไรขาดทุน ส่วนของ ของ อ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 300,000     1,606,753        67,932                       30,000        351,773   (6,198)                           (6,198)       2,350,260   1                2,350,261   

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั -            -                   -                             -              (330,000)  -                                -            (330,000)     -             (330,000)     

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -                   -                             -              (330,000)  -                                -            (330,000)     -             (330,000)     

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -            -                   -                             -              (330,000)  -                                -            (330,000)     -             (330,000)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -            -                   -                             -              342,250   -                                -            342,250      -             342,250      

     ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -            -                   -                             -              (547)         (36,302)                         (36,302)     (36,849)       -             (36,849)       

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -            -                   -                             -              341,703   (36,302)                         (36,302)     305,401      -             305,401      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 300,000     1,606,753        67,932                       30,000        363,476   (42,500)                         (42,500)     2,325,661   1                2,325,662   

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ก าไรสะสม

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

7



บริษทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ท่ีก าหนดให้ รวมองค์ รวม

ทุน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก ส ารอง มูลค่ายติุธรรม อ่ืนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มี รวม

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ การรวมธุรกิจภายใต้ ตาม ยงัไม่ได้ ผ่านก าไรขาดทุน ส่วนของ ของ อ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 300,000 1,606,753 67,932 30,000 423,222 (28,260) (28,260) 2,399,647 1 2,399,648

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 16 -            -                   -                             -              (344,994)  -                                -            (344,994)     -             (344,994)     

    รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -            -                   -                             -              (344,994)  -                                -            (344,994)     -             (344,994)     

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจควบคุมเปล่ียนแปลง -            -                   -                             -              -           -                                -            -              4,000         4,000          

    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -            -                   -                             -              -           -                                -            -              4,000         4,000          

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -            -                   -                             -              (344,994)  -                                -            (344,994)     4,000         (340,994)     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -            -                   -                             -              423,313   -                                -            423,313      (1,034)        422,279      

     ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -            -                   -                             -              (4,478)      9,644                            9,644         5,166          -             5,166          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -            -                   -                             -              418,835   9,644                            9,644         428,479      (1,034)        427,445      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 300,000 1,606,753 67,932 30,000 497,063 (18,616) (18,616) 2,483,132 2,967 2,486,099

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทนุจาก

เงินลงทนุใน

ตราสารทนุ

ท่ีก าหนดให้ รวมองค์

ทนุ วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง มูลค่ายติุธรรม อ่ืนของ รวม

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ตาม ยงัไม่ได้ ผ่านก าไรขาดทนุ ส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั กฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 300,000 1,606,753 30,000 355,121 (6,198)                       (6,198)                        2,285,676

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                    -                    -                  (330,000)       -                            -                             (330,000)         

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                  (330,000)       -                            -                             (330,000)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                    -                    -                  302,845        -                            -                             302,845          

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                  -                (36,302)                     (36,302)                      (36,302)           

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                  302,845        (36,302)                     (36,302)                      266,543          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 300,000 1,606,753 30,000 327,966 (42,500) (42,500) 2,222,219       

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทนุจาก

เงินลงทนุใน

ตราสารทนุ

ท่ีก าหนดให้ รวมองค์

ทนุ วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง มูลค่ายติุธรรม อ่ืนของ รวม

ท่ีออกและ มูลค่าหุน้ ตาม ยงัไม่ได้ ผ่านก าไรขาดทนุ ส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั กฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 300,000 1,606,753 30,000 350,790 (28,260) (28,260) 2,259,283

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 -                    -                    -                  (344,994)       -                            -                             (344,994)         

    รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                  (344,994)       -                            -                             (344,994)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                    -                    -                  466,154        -                            -                             466,154          

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                  -                9,644                         9,644                         9,644               

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                  466,154        9,644                         9,644                         475,798          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 300,000 1,606,753 30,000 471,950 (18,616) (18,616) 2,390,087       

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 422,279         342,250 466,154         302,845

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 15 107,320         82,860           211                 1,212             

ตน้ทุนทางการเงิน 897                1,182             -                 -                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 71,135           75,299           79                   79                  

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (780)               2,372             1,256             1,221             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,263             5,364             -                 -                

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน (2,466)           (2,148)            -                 -                

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี

  ท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน (345)               -                 -                 -                

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 1,600             -                 -                 -                

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 33                  (713)               -                 -                

ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่ 239                -                 -                 -                

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย -                 22                   -                 -                

เงินปันผลรับ (6,913)           (4,000)            (466,912)        (298,000)       

ดอกเบ้ียรับ (13,825)         (20,452) (7,112)            (10,955)

585,437         482,036 (6,324)            (3,598)

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 121,965         16,971 -                 -                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,196)         (3,537) (941)               (40)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,465             (596)               -                 -                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 (262)               -                 -                 -                

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 (62,667)         (86,949) (455)               417                

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 11,439           17,549           -                 -                

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

11



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,893             6,195 (30)                 (63)

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (481)               -                 -                 -                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 644,593         431,669 (7,750)            (3,284)

ภาษีเงินไดรั้บคืน 3,043             837 -                 -                

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (131,578)       (38,674) (407)               (2,092)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 516,058         393,832 (8,157)            (5,376)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 (100,000)       -                 (100,000)        -                

เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 100,357         40,220           100,357         30,128           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (40,979)         (134,678)        (969)               (129,678)       

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกูท่ี้วดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจ าหน่าย 38,000           4,000             -                 -                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 (50,000)          -                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม (1,600)           -                 (1,600)            -                

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,000             -                 -                 -                

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 22                  1,229             -                 -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9,702)           (31,311)          -                 (4)                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,080)           (4,583)            -                 -                

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,200             3,200             -                 -                

เงินปันผลรับ 6,913             4,000             324,912         334,000         

ดอกเบ้ียรับ 15,821           19,007           6,921             9,392             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,952             (98,916) 279,621         243,838

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (49,380)         (48,008) -                 -                

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (897)               (1,182) -                 -                

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (344,994)       (330,000) (344,994)        (330,000)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (395,271)       (379,190) (344,994)        (330,000)       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 129,739         (84,274) (73,530)          (91,538)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,110,414      959,694 442,565         209,107

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 30 มิถุนำยน 1,240,153      875,420 369,035         117,569

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 3,432             (6,357) -                 (4)

เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43                  1,188 -                 -                

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่า (1,968)           (5,496) -                 -                

เงินปันผลคา้งรับ -                 -                 460,000         294,000         

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 
 
 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน 

6 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

7 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 

8 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11 อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

12 เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 

13 สญัญาเช่า 

14 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้

15 ภาษีเงินได ้

16 เงินปันผล 

17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

18 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

19 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

 

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นนายหนา้ประกนัวินาศภยั นายหนา้ประกนั

ชีวิต และการใหบ้ริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ เกบ็ผลประโยชน์และ จดัการทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน พร้อมทั้งให้บริการจดัหาและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัไดน้ ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ี 48/2563 ลงวนัท่ี 

17 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือ

ปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และท าการปรับปรุงงบการเงินรวมท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ 

 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ก าหนดวา่ในกรณีท่ีตวัการใหต้วัแทนกระท าการในนามของตวัการ

และเพื่อประโยชน์ของตวัการ แมว้า่ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนั้นจะอยูใ่นความดูแลของตวัแทน ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

นั้นไม่ใช่สินทรัพยข์องตวัแทน แมว้่าตวัแทนจะมีภาระผูกพนัในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจท่ีตวัการควบคุม

ให้กับบุคคลท่ีสาม ภาระผูกพนันั้นก็ไม่ใช่หน้ีสินของตัวแทน เพราะทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจท่ีจะโอนไปเป็น

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของตวัการไม่ใช่ของตวัแทน 

 

ผลกระทบของการปรับปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมจากการน ากรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ท าให้กลุ่มบริษทัปรับปรุงรายการสินทรัพยท่ี์

เป็นเงินฝากธนาคารส าหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงตอ้งน าส่งเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่

บริษทัประกนัภยั และกลุ่มบริษทัไม่สามารถน าไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือ หักค่าใช้จ่ายใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญานายหน้า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั และปรับปรุงรายการหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินรอน าส่งในงบการเงิน โดยผลกระทบท่ีมีต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัมี

ดงัน้ี 

 

  



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,107,048  3,366  1,110,414 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 1,060,048  (1,060,048)  - 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 715,135  (290,163)  424,972 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,258,149)  952,131  (306,018) 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ (481,243)  394,714  (86,529) 

   -   

 
งบกระแสเงินสด      

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563      

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 19,939  (19,939)  - 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 71,327  (54,356)  16,971 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (247,550)  160,601  (86,949) 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 97,417  (79,868)  17,549 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง   6,438   

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไม่ส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 
 

รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,511  5,188  -  - 

จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 15,425  19,070  -  - 

เงินปันผลจ่าย 175,605  167,970  175,605  167,970 

ขายทรัพยสิ์น -  925  -  - 

        

บริษัทย่อย        

เงินปันผลรับ -  -  460,000  294,000 

ค่าบริการจ่าย -  -  -  - 

        

บริษัทร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 46  87  -  - 

ค่าบริการจ่าย 1,710  1,710  -  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 500  3,000  -  - 

        

ผู้บริหำรส ำคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 14,764  13,803  1,070  678 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,307  1,282  -  - 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 16,071  15,085  1,070  678 

        

บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ 4,753  4,000  4,753  4,000 

รายไดค่้านายหนา้ 125,127  109,403  -  - 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดค่้าบริการอ่ืน 87,225  124,078  -  - 

รายไดค่้าบริการสารสนเทศ 34  34  -  - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 509  1,956  -  - 

ซ้ือทรัพยสิ์น 9  -  -  - 

ค่าโฆษณา -  3,359  -  - 

ค่าบริการจ่าย 390  56  -  - 

ค่าฝึกอบรม -  9  -  - 

เงินปันผลจ่าย 48,806  43,032  48,806  43,031 
 
 
 
 

รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9,271  10,042  -  - 

จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 34,660  38,139  -  - 

เงินปันผลจ่าย 175,605  167,970  175,605  167,970 

ขายทรัพยสิ์น -  925  -  - 

        

บริษัทย่อย        

เงินปันผลรับ -  -  460,000  294,000 

ค่าบริการจ่าย -  -  -  - 

        

บริษัทร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 102  183  -  - 

ค่าบริการจ่าย 3,420  3,447  -  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 2,300  3,000  -  - 

        



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหำรส ำคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 29,061  27,575  1,856  1,338 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,604  2,568  -  - 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 31,665  30,143  1,856  1,338 

        

บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ 4,753  4,000  4,753  4,000 

รายไดค่้านายหนา้ 248,062  484,052  -  - 

รายไดค่้าบริการอ่ืน 203,840  361,687  -  - 

รายไดค่้าบริการสารสนเทศ 69  69  -  - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 795  3,731  -  - 

ซ้ือทรัพยสิ์น 9  -  -  - 

ค่าโฆษณา -  10,828  -  - 

ค่าบริการจ่าย 798  131  -  - 

ค่าฝึกอบรม 95  9  -  - 

เงินปันผลจ่าย 48,806  43,032  48,806  43,031 

 

            ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 106,511  121,954  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 106,511  121,954  -  - 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินปันผลค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  460,000  318,000 

รวม -  -  460,000  318,000 

        

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

   (เงินประกนัการเช่า) 

       

บริษทัใหญ่ 19,282  19,146  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (341)  (649)  -  - 

สุทธิ 18,941  18,497  -  - 

        

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน   

   อ่ืน (เงินประกนัการเช่า)  

       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (39)  -  -  - 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (308)  -  -  - 

 
เจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกนัภัยและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น *        

บริษทัใหญ่ 1,503  1,246  -  - 

บริษทัร่วม 535  -  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170,469  183,361  -  227 

รวม 172,507  184,607  -  227 

* ยอดก่อนหกัเงินฝากธนาคารส าหรับเบ้ียประกนัภยัรอน าส่งและก่อนหกัลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั   

  

 

    

 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัใหญ่ 485,910  522,045  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 349  499  -  - 

รวม 486,259  522,544  -  - 
 
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม            

บริษทั ทีคิวดี จ ากดั  

   (2563 : บริษทั ทีคิว 

   แอลดี จ ากัด) 

 

 

2.50 

  

 

2.50 

  

 

9,600 

 

-  

 

 

(3,200) 

  

 

6,400 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี 

    

(6,400) 

 

-  
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(6,377) 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน 

    

(77) 

 

-  

 

 

54 

  

 

(23) 

สุทธิ     3,123      - 

 
 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มื     

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (23)  (47) 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (54)  137 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

 หมาย

เหต ุ

(พันบาท) 

รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ - กจิกำรที่

เกีย่วข้องกนั 

        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ         

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  47,568  72,531  -  - 

 เกินก าหนดช าระ         

 1 - 90 วนั  31,350  29,418  -  - 

 91 - 180 วนั  507  15,186  -  - 

 181 - 365 วนั  20,233  2,934  -  - 

 มากกวา่ 365 วนั  2,867  1,885  -  - 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ - กจิกำรที่

เกีย่วข้องกนั 

 

3 102,525 

 

121,954  

 

- 

 

- 

         

รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ - กจิกำรที่ไม่

เกีย่วข้องกนั 

 

 

 

  

  
 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ         

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  157,077  230,372  -  - 

 เกินก าหนดช าระ         

 1 - 90 วนั  89,708  53,421  -  - 

 91 - 180 วนั  20,056  3,749  -  - 

 181 - 365 วนั  3,752  1,804  -  - 

 มากกวา่ 365 วนั  2,072  1,308  -  - 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ - กจิกำรที่ไม่

เกีย่วข้องกนั 

 

272,665 

 

290,654  

 

- 

 

- 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ  375,190  412,608  -  - 

หัก เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั (ผลกระทบ 

   จากการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและ 

   หน้ีสินทางการเงิน) 

 

(86,580) 

 

-  

 

- 

 

- 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ – สุทธิ  288,610  412,608  -  - 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

 หมาย

เหต ุ

(พันบาท) 

ลูกหนีค่้ำเบีย้ประกนั- กจิกำรที่ไม่ 

   เกีย่วข้องกนั 

 

 

 

  

  
 

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัท่ีมีภาระทาง 

   กฎหมาย 

 

461 

 

447  

 

- 

 
- 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  

 

(461) 

 

(447)  

 

- 

 
- 

ลูกหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัย - สุทธิ   -  -  -  - 

         

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         

ดอกเบ้ียคา้งรับ – กิจการท่ีไม่เก่ียว 

   ขอ้งกนั 

 

7,164 

 

8,564  

 

5,040 

 

4,426 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 

 

3 3,986 

 

-  

 

- 

 
- 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั 

 

1,446 

 

2,599  

 

- 

 

- 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  12,596  11,163  5,040  4,426 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  

 

(828) 

 

(1,218)  

 

- 

 
- 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ  11,768  9,945  5,040  4,426 
เงินใหกู้ย้มืพนกังาน  1,605  2,419  -  - 

รวมรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับและลูกหนี้

หมุนเวยีนอ่ืน    

 

301,983 

 

424,972  

 

5,040 

 

4,426 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมพนกังานมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี โดยสัญญามี

ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิ่มข้ึน -  412  -  - 

- กลบัรายการ (376)  -  -  - 

 

6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบกำรเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน       

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า     

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า    

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจ าท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   ท่ีมีอายเุกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี  

 

400,001 

    

500,359 

  

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -     -   

รวมเงินฝำกประจ ำท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด 

   จ ำหน่ำยท่ีมีอำยุเกนิกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 400,001 

 

 

  

500,359 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จ าหน่ายท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี - 

 

 

 

38,044 

 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -    (17)    

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำด้วยรำคำ

ทุนตัดจ ำหน่ำยท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 

 

 

 

38,027 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

       

    หน่วยลงทุน 100,167  100,513  166  167 

    บวก : ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 346  -  1  - 

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำ 

   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 100,513 

 

100,513 

 

167 

 

167 

รวมท้ังส้ิน 500,514    538,553   
 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า    

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า    

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจ าท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

   ท่ีมีอายเุกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000    500,357 

  

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -    -   

รวมเงินฝำกประจ ำท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด 

   จ ำหน่ำยท่ีมีอำยุเกนิกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000 

 

 

 

500,357 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน 

       

     หน่วยลงทุน 100,000  100,344  -  - 

     บวก (หัก) ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 344  -  -  - 

รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำ 

   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 100,344 

 

100,344 

 

- 

 

- 

รวมท้ังส้ิน 500,344    500,357   

        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทั มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง ร้อยละ 0.25 

ถึง 1.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.00 ต่อปี) 

 

7 เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 

7.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจ าจ านวน 1 ลา้นบาท ส าหรับการ

ด ารงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั                

พ.ศ. 2535 

7.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจ าจ านวน 1 ลา้นบาท เป็นการด ารง

เงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

ในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 ซ่ึงก าหนดให้



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัยอ่ยตอ้งด ารงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.25 ของ

รายไดจ้ากค่าบ าเหน็จสุทธิส าหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาและตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

7.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งินฝากออมทรัพยจ์  านวน 0.1 ลา้นบาท ค ้าประกนั

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาตวัแทนขายผลิตภณัฑป์ระเภทบตัรเครดิต 

 

8 สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

 งบกำรเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

   ตัดจ าหน่าย 

 

 

พนัธบตัรรัฐบาล 50,283    50,307   

หุน้กู ้ 405,515    366,043   

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 40,000    40,000   

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึน (1,850) 

 

 

 

(1,850) 

 

 

รวม 493,948    454,500   
        

ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายติุธรรม 

     ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 

 

 

 

หลกัทรัพยหุ์น้สามญั 285,395  262,125  284,426  249,101 

หลกัทรัพยหุ์น้บุริมสิทธิ 9,999  9,999  9,999  9,999 

หัก ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (23,270)  -  (35,325)  - 

 รวม 272,124  272,124  259,100  259,100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินประกนัการเช่า        

เงินประกนัการเช่า – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,282    19,146   

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน (341)    (649)   

รวม 18,941    18,497   

เงินประกนัการเช่า - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,313    4,177   

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน (31)    (58)   

รวม 4,282    4,119   

รวมทั้งส้ิน 789,295    736,216   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน       

ตดัจ าหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   

หุน้กู ้ 243,823    244,246   

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 20,000    20,000   

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน (1,264) 

 

 

 

(1,264) 

 

 

รวม 262,559    262,982   
 

 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน       

ตดัจ าหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน      

ตดัจ าหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายติุธรรม 

     ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 

 

 

 

หลกัทรัพยหุ์น้สามญั 285,395  262,125  284,426  249,100 

หัก ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (23,270)  -  (35,326)  - 

 รวม 262,125  262,125  249,100  249,100 

รวมทั้งส้ิน 524,684    512,082   

 

ในระหว่างงวด บริษทัรับรู้ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวดจ านวน 9.64 ลา้น

บาท 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ประกอบดว้ยหุ้นกู ้หุ้นกูด้อ้ยสิทธิและพนัธบตัรรัฐบาล โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.74 ถึง 4.80 ต่อปี และ

ครบก าหนดภายในเดือนมิถุนายน 2572 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลจ านวน 50 ลา้นบาท เป็นเงินด ารง

กองทุนในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535  



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

  งบกำรเงินรวม  

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

30 มิถุนายน 

2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                     

บริษทั ทีคิวดี จ ากดั 

(2563 : บริษัท ทีคิว

แอลดี จ ากัด) 

ใหค้  าแนะน าหรือบริการ 

   โดยวิธีการใชส่ื้อ 

   อิเลคทรอนิกส์ผา่น 

   ระบบเครือข่าย 

   อินเตอร์เน็ต 

40  40  7,000  3,000  2,800  1,200  -  -  -  - 

รวม          2,800  1,200  -  -  -  - 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนของบริษทัร่วมจ านวน 1.6 ลา้นบาท และไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี

ส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 0.31 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2563: 2.63 ล้านบาท)  ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุน (ก าไร) ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของกลุ่มบริษทัมีจ านวน (0.73) ลา้นบาท (2563: 2.09 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไม่

มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้  

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า  

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 มิถุนายน

2564  

30 มิถุนายน

2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                         

บริษทั ทีคิวดี จ ากดั 

(2563 : บริษัท ที

คิวแอลดี จ ากัด) 

ใหค้  าแนะน าหรือบริการ 

   โดยวิธีการใชส่ื้อ 

   อิเลคทรอนิกส์ผา่น 

   ระบบเครือข่าย 

   อินเตอร์เน็ต 

40  40  7,000  3,000  2,800  1,200  (2,800)  (1,200)  -  -  -  - 

รวม          2,800  1,200  (2,800)  (1,200)  -  -  -  - 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 

บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั บริษทั ทีคิวดี จ ากดั (บริษทัร่วม) โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่ม 4 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัดงักล่าว

จ านวน 16,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1.6 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เท่าเดิม ซ่ึงบริษทัร่วมด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 

เมษายน 2564 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

32 
 
 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนช าระแลว้  

 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                        

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ 

   โบรคเกอร์ จ ากดั 

นายหนา้ประกนั 

   วินาศภยั  100  100  400,000  400,000  410,000  410,000  -  -  410,000  410,000  460,000  294,000 

บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์  

   อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 

นายหนา้ประกนัชีวิต 

100  100  50,000  50,000  50,301  50,301  -  -  50,301  50,301  -  - 

บริษทั แคสแมท จ ากดั ใหบ้ริการจดัหาและ 

   ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั 

   ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้ง 

   ซอฟตแ์วร์และฮาร์ตแวร์ 100  100  5,000  5,000  5,151  5,151  -  -  5,151  5,151  -  - 

บริษทั ที เจ เอน็ อินชวัร์รันส์    

   โบรกเกอร์ จ ากดั 

นายหนา้ประกนั 

   วินาศภยั 100  100  5,000  5,000  5,000  5,000  -  -  5,000  5,000  -  - 

บริษทั ทีโอ 2020 จ ากดั ลงทุนหรือถือหุน้ใน 

   กิจการอ่ืนทั้งใน 

   ประเทศและต่างประเทศ 100  100  5,000  5,000  5,000  5,000  -  -  5,000  5,000  -  - 

บริษทั อีซ่ี เลนด้ิง จ ากดั สินเช่ือส่วนบุคคล 

   อเนกประสงค ์ 100  -  50,000  -  50,000              -  -  -  50,000              -  -  - 

          525,452  475,452  -  -  525,452  475,452  460,000  294,000 

บริษทัย่อยทางอ้อม                         

บริษทั ชวัร์ครับ.คอม จ ากดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั 60  -  10,000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม          -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั อีซ่ี เลนด้ิง จ ากดั ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท (หุ้น

สามญั 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 499,997 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 

บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 และจดทะเบียนผูถื้อหุน้กบักระทรวงพาณิชย์

ในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

บริษทั ชวัร์ครับ.คอม จ ากดั (บริษทัย่อยทางออ้ม) ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยมีทุนจด

ทะเบียน 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษทัย่อยลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 

599,997 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน  6 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 60 ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ง

บริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

 

11 อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ - 

ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ - 

ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 

และการโอนออก-

ราคาตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 722  (1,209)  -  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและอาคารเช่า 11,209  (8,692)  -  - 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 1,739  (2,289)  -  - 

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 9,641  (9)  -  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 406  (406)  -  - 

รวม 23,717  (12,605)  -  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้ำหนีค่้ำเบีย้ประกนัภัยและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมาย

เหต ุ

30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

  (พันบาท) 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั   -  49,694  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,039  1,923  -  227 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  110,828  97,814  58  203 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น  3,784  309  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 119  33  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  130,057  156,245  429  511 

รวม  246,827  306,018  487  941 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารส าหรับเบ้ียประกนัภยัรอน าส่งแก่บริษทัประกนัภยัและ

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั จ านวน 1,202 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,350 ล้านบาท) รายการดงักล่าวไม่ถือเป็น

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

 

13 สัญญำเช่ำ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  437  579  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  86  145  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มี 

   มูลค่าต ่า 

14  14  -  - 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  897  1,182  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  171  296  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มี 

   มูลค่าต ่า 

 

28 

  

23 

  

- 

  

- 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 มีจ านวน 50.28 ลา้นบาท (2563: 49.19 ล้านบาท)  

 

14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่ม

บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มูลรายได้และก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

วินาศภยั  

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

ชีวิต  

ธุรกิจการให้

ค าปรึกษาเก่ียวกบั

ธุรกิจคอมพิวเตอร์  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม  

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั  สุทธิ 

ส าหรับงวดสามเดือน 

   ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงาน

ด าเนินงาน 

            

 

 

 

                

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 833,991  719,982  11,242  10,249  152  35  845,385  730,266  233  -  845,618  730,266  -  -  845,618  730,266 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 600  600  -  -  15,084  15,594  15,684  16,194  -  -  15,684  16,194  (15,684)  (16,194)  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 4,150  7,335  88  184  7  13  4,245  7,532  3,704  5,558  7,949  13,090  -  -  7,949  13,090 

เงินปันผลรับ -  -  -  -  -  -  -  -  464,753  298,000  464,753  298,000  (460,000)  (294,000)  4,753  4,000 

รวมรำยได้ 838,741  727,917  11,330  10,433  15,243  15,642  865,314  753,992  468,690  303,558  1,334,004  1,057,550  (475,684)  (310,194)  858,320  747,356 

                                

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วน 

   งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 277,376 

 

198,227 

 

(5,432) 

 

(5,958) 

 

729 

 

2,322 

 

272,673 

 

194,591 

  

463,281 

  

300,721 

  

735,954 

  

495,312 

  

(460,000) 

  

(294,000) 

  

275,954 

  

201,312 

                                

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

วินาศภยั  

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

ชีวิต  

ธุรกิจการใหค้ าปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพิวเตอร์  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม  

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั  สุทธิ 

ส าหรับงวดหกเดอืน 

   ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 

 

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงาน

ด าเนินงาน 

            

 

 

 

                

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,632,278  1,504,578  50,351  40,276  186  69  1,682,815  1,544,923  345  1,021  1,683,160  1,545,944  -  -  1,683,160  1,545,944 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,200  1,200  -  -  30,168  31,165  31,368  32,365  -  -  31,368  32,365  (31,368)  (32,365)  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 6,573  9,261  94  209  18  27  6,685  9,497  7,140  10,955  13,825  20,452  -  -  13,825  20,452 

เงินปันผลรับ -  -  -  -  -  -  -  -  466,913  298,000  466,913  298,000  (460,000)  (294,000)  6,913  4,000 

รวมรำยได้ 1,640,051  1,515,039  50,445  40,485  30,372  31,261  1,720,868  1,586,785  474,398  309,976  2,195,266  1,896,761  (491,368)  (326,365)  1,703,898  1,570,396 

                                

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วน 

   งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 524,457 

 

418,166 

 

(2,661) 

 

(6,973) 

 

1,426 

 

3,860 

 

523,222 

 

415,053 

  

466,377 

  

304,057 

  

989,599 

  

719,110 

  

(460,000) 

  

(294,000) 

  

529,599 

  

425,110 

                                

สินทรัพยส่์วนงาน ณ  

   วนัท่ี 30 มิถุนายน  

   / 31 ธนัวาคม 2,041,115 

 

2,038,780 

 

62,148 

 

67,038 

 

21,588 

 

30,193  2,124,851  2,136,011  2,445,926  2,265,732  4,570,777  4,401,743  (986,418)  (794,676)  3,584,359  3,607,067 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี  

   30 มิถุนายน / 31ธนัวาคม 1,534,578 

 

1,489,449 

 

11,230 

 

13,440 

 

12,726 

 

22,442  1,558,534  1,525,331  708  1,328  1,559,242  1,526,660  (460,982)  (319,240)  1,098,260  1,207,419 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์

แลว้ 

 

จังหวะในการรับรู้รายได้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ

กิจการ) จ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวนเงิน 452 ลา้นบาท และ 893  ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 4 รายและ 3 ราย  คิดเป็นจ านวนเงิน 495 ล้านบาทและ 854 

ล้านบาท ตามล าดับ) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำษีเงินได้  

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 คือร้อย

ละ 20 (2563: ร้อยละ 20) 

 

16 เงินปันผล 

 รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 28 เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564 1.15  345 

 

17 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - 

สุทธิ 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                

   หน่วยลงทุน 100,513  -  -  100,513  -  100,513  -  100,513 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 100,513  -  -  100,513         

                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

   หลกัทรัพยหุ์น้สามญั -  262,125  -  262,125  262,125  -  -  262,125 

   หลกัทรัพยหุ์น้บุริมสิทธิ -  9,999  -  9,999  -  -  9,999  9,999 

   พนัธบตัรรัฐบาล -  -  50,283  50,283  -  53,229  -  53,229 

   หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ -  -  403,934  403,934  -  420,309  -  420,309 

   หลกัทรัพยหุ์น้กูด้อ้ยสิทธิ -  -  39,731  39,731  -  41,016  -  41,016 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  272,124  493,948  766,072         

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

 ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - 

สุทธิ 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                

   เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  38,027  38,027  -  38,290  -  38,290 

   หน่วยลงทุน 167  -  -  167  -  167  -  167 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 167  -  38,027  38,194         

                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

   หลกัทรัพยหุ์น้สามญั -  249,101  -  249,101  249,100  -  -  249,100 

   หลกัทรัพยหุ์น้บุริมสิทธิ -  9,999  -  9,999  -  -  9,999  9,999 

   พนัธบตัรรัฐบาล -  -  50,307  50,307  -  54,098  -  54,098 

  หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ -  -  364,462  364,462  -  375,960  -  375,960 

  หลกัทรัพยหุ์น้กูด้อ้ยสิทธิ -  -  39,731  39,731  -  40,970  -  40,970 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  259,100  454,500  713,600         

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

 

ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                

   หน่วยลงทุน 100,344  -  -  100,344  -  100,344  -  100,344 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 100,344  -  -  100,344         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

  หลกัทรัพยหุ์น้สามญั -  262,125  -  262,125  262,125  -  -  262,125 

  หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ -  -  242,693  242,693  -  253,431  -  253,431 

  หลกัทรัพยหุ์น้กูด้อ้ยสิทธิ -  -  19,866  19,866  -  20,508  -  20,508 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  262,125  262,559  524,684         

 

 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 

 

ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

   หลกัทรัพยหุ์น้สามญั -  249,100  -  249,100  249,100  -  -  249,100 

   หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ -  -  243,115  243,115  -  250,791  -  250,791 

   หลกัทรัพยหุ์น้กูด้อ้ยสิทธิ -  -  19,867  19,867  -  20,485  -  20,485 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  249,100  262,982  512,082         



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้ส าหรับการวัดมลูค่ายติุธรรมระดับ 1 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากตามราคาตลาด 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้ส าหรับการวัดมลูค่ายติุธรรมระดับ 2 
 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณโดยใช้ตามราคาตลาดหรือค านวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้ส าหรับการวัดมลูค่ายติุธรรมระดับ 3 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป ใน

กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
 

18 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

การออกแบบและพฒันาระบบ ERP 675  - 

รวม 675  - 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

สญัญาบริการอ่ืนๆ 4,129  - 

สญัญาท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 8,500  - 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 17,800  - 

รวม 30,429  - 



บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีคดีความท่ีบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง บริษทัยอ่ย

เป็นจ าเลยร่วมและคดีความท่ีบริษทัย่อยมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเร่ืองผิด

สัญญานายหน้าประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยฟ้์องร้องรวม 5.5 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของศาลชั้นตน้ รวมทั้งบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการเจราจาไกล่เกล่ียกบัโจทก ์

 

 อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ

บริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ทั้งน้ี

บริษทัย่อยไดท้ าประกนัภยัความรับผิดกบับริษทัประกนัภยัรายหน่ึงและไดท้ าเร่ืองเรียกร้องชดเชยค่าความ

เสียหายจากบริษทัประกนัภยัดงักล่าวแลว้  

 

20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 435 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

 

2. เขา้ลงทุนในบริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นนายหนา้ประกนัชีวิตกลุ่ม และบริษทั 
ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยมีวตัถุประสงคก์ารเขา้

ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหค้รอบคลุมฐานลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายและเพิ่มศกัยภาพการเติบโต

ของกลุ่มบริษทั หลกัจากตรวจสอบสถานะกิจการของโครงการลงทุนเสร็จส้ินแลว้ บริษทัประสงคจ์ะเขา้ถือ

หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ผา่นการซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิม โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 250 ลา้นบาท และ 16 

ลา้นบาท รวมเงินลงทุนทั้งสินจ านวน 266 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายเงินภายใน 31 สิงหาคม 2564 

 

 

 


