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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั

ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน   

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัจาก

การนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 และ

หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 นอกจากน้ีงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขตาม

รายงานลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 และไดป้รับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 แลว้ ทั้งน้ีขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ ของกลุ่มบริษทัและบริษทั สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  

 

 

 

 

(โชคชยั งามวฒิุกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจิกายน 2564 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 486,096          1,110,414       82,049            442,565          

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 6 562,475          424,972          2,198              4,426              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 5 4,792              6,400              -                  -                  

เงินปันผลคา้งรับ 5 1,750              -                  1,750              317,999          

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 7, 18 520,576          538,553          520,406          500,357          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 56,664            49,638            838                 249                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,632,353       2,129,977 607,241          1,265,596       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 8 4,289              2,101 -                  -                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 9, 18 874,818          736,216 606,187          512,082

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                  -                  791,452          475,452

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                  -                  -                  -                  

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 -                  3,123 -                  -                  

อาคารและอุปกรณ์ 12 85,548            93,678 30                   108

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 505,155          581,956 -                  -                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4 773,884          22,410 5                     46

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,157            32,649 -                  7,318

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 2,602              4,957 -                  -                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,272,453       1,477,090 1,397,674       995,006

รวมสินทรัพย์ 3,904,806       3,607,067 2,004,915       2,260,602

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม)่ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�ค่าเบี�ยประกนัภยัและเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 13 265,775          306,018 977                 941

ค่าเบี�ยประกนัรับล่วงหนา้ 104,857          86,529 -                  -                  

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14 98,006            98,389 -                  -                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 44,688            78,068 -                  338

ประมาณการหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 8,697              10,800 -                  -                  

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 5 55,873            30,789 17,598            40

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 577,896          610,593 18,575            1,319

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 14 421,630          494,332 -                  -                  

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 151,219          -                  1,924              -                  

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 117,071          102,494 -                  -                  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 689,920          596,826 1,924              -                  

รวมหนี�สิน 1,267,816       1,207,419 20,499            1,319

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 300,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 300,000 300,000 300,000 300,000

    ทุนที�ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 300,000,000 หุ้น มลูค่า 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 -                 -                 

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000 30,000 30,000 30,000

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 305,010         423,222 38,957           350,790

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,706             (28,260) 8,706             (28,260)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,318,401 2,399,647 1,984,416 2,259,283

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 4 318,589         1 -                 -                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,636,990 2,399,648 1,984,416 2,259,283

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,904,806 3,607,067 2,004,915 2,260,602

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 15 769,298             759,705 -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 15 1,782                 1,500                 1,782                 1,500                 

กาํไรจากการซื�อในราคาที�ตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม 4, 15 63,809               -                     -                    -                    

รายไดอ้ื�น 15 11,668               6,094                 130                    -                    

รวมรายได้ 846,557             767,299             1,912                 1,500                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 376,205             380,250             -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 190,241             185,294             2,980                 2,345                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                     -                     -                    -                    

รวมค่าใช้จ่าย 566,446             565,544             2,980                 2,345                 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 280,111             201,755             (1,068)               (845)                  

รายไดท้างการเงิน 15 5,380                 6,559                 3,125                 3,949                 

ตน้ทุนทางการเงิน (417)                   (424) -                    -                    

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 -                   -                   -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 285,074 207,890 2,057               3,104

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (43,380)            (38,164) (50)                  (320)

กําไรสําหรับงวด 241,694           169,726           2,007               2,784               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

   ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 27,322               (1,729)                27,322               (1,729)               

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     -                     -                    -                    

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 27,322               (1,729)                27,322               (1,729)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 27,322               (1,729)                27,322               (1,729)               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 269,016             167,997             29,329               1,055                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่               242,947 169,726                              2,007                  2,784 

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                 (1,253)                        -                          -   -                    

              241,694 169,726                              2,007                  2,784 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่               270,269 167,997                            29,329                  1,055 

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                 (1,253)                        -                          -   -                    

              269,016               167,997                29,329                  1,055 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.81                   0.57                   0.01                   0.01                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

5



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 15 2,433,780          2,302,588          -                    -                    

รายไดเ้งินปันผล 15 8,694                 5,500                 468,694             299,500             

กาํไรจากการซื�อในราคาที�ตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม 4, 15 63,809               -                     -                    -                    

รายไดอ้ื�น 15 30,347               9,155                 475                    1,021                 

รวมรายได้ 2,536,630          2,317,243          469,169             300,521             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 1,170,364          1,149,283          -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 567,884             560,365             9,384                 8,264                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                     -                     1,600                 -                    

รวมค่าใช้จ่าย 1,738,248          1,709,648          10,984               8,264                 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 798,382             607,595             458,185             292,257             

รายไดท้างการเงิน 15 19,205               27,011               10,237               14,904               

ตน้ทุนทางการเงิน (1,314)              (1,606) -                    -                    

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 10 (1,600)              -                   -                  -                  

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 814,673           633,000 468,422           307,161

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (150,700)          (121,024) (261)                (1,532)

กําไรสําหรับงวด 663,973                         511,976 468,161                        305,629 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 36,966               (38,031)              36,966               (38,031)             

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้

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

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 32,488               (38,578)              36,966               (38,031)             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 32,488               (38,578)              36,966               (38,031)             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 696,461             473,398             505,127             267,598             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่               666,260               511,976              468,161              305,629 

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                 (2,287)                        -                          -   -                    

              663,973               511,976              468,161              305,629 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่               698,748               473,398              505,127              267,598 

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                 (2,287)                        -   -                    

              696,461               473,398              505,127              267,598 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 2.21                   1.71                   1.56                   1.02                   

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที�

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

6



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที�กาํหนดให้ รวมองค์ รวม

ทุน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก สาํรอง มูลค่ายติุธรรม อื�นของ ผูถื้อหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ การรวมธุรกิจภายใต้ ตาม ยงัไม่ได้ ผา่นกาํไรขาดทุน ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอื�น ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -             -                    -                              -              (630,000)   -                                 -             (630,000)     -             (630,000)     

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -             -                    -                              -              (630,000)   -                                 -             (630,000)     -             (630,000)     

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -                    -                              -              (630,000)   -                                 -             (630,000)     -             (630,000)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -                    -                              -              511,976    -                                 -             511,976      -             511,976      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -             -                    -                              -              (547)          (38,031)                          (38,031)      (38,578)       -             (38,578)       

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -                    -                              -              511,429    (38,031)                          (38,031)      473,398      -             473,398      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 300,000     1,606,753         67,932                        30,000        233,202    (44,229)                          (44,229)      2,193,658   1                 2,193,659   

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

7



บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที�กาํหนดให้ รวมองค์ รวม

ทุน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก สาํรอง มูลค่ายติุธรรม อื�นของ ผูถื้อหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ การรวมธุรกิจภายใต้ ตาม ยงัไม่ได้ ผา่นกาํไรขาดทุน ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั การควบคุมเดียวกนั กฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอื�น ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 (779,994)   -                                 -             (779,994)     -             (779,994)     

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -             -                    -                              -              (779,994)   -                                 -             (779,994)     -             (779,994)     

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึ�งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมซึ�งอาํนาจควบคุมเปลี�ยนแปลง 4 -             -                    -                              -              -            -                                 -             -              320,875     320,875      

    รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -             -                    -                              -              -            -                                 -             -              320,875     320,875      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -             -                    -                              -              (779,994)   -                                 -             (779,994)     320,875     (459,119)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -             -                    -                              -              666,260    -                                 -             666,260      (2,287)        663,973      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -             -                    -                              -              (4,478)       36,966                           36,966       32,488        -             32,488        

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -             -                    -                              -              661,782    36,966                           36,966       698,748      (2,287)        696,461      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 300,000 1,606,753 67,932 30,000 305,010 8,706 8,706 2,318,401 318,589 2,636,990

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลขาดทุนจาก

เงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที�กาํหนดให้ รวมองค์

ทุน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรอง มูลค่ายติุธรรม อื�นของ รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ ตาม ยงัไม่ได้ ผา่นกาํไรขาดทุน ส่วนของ ส่วนของ

ชาํระแลว้ สามญั กฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอื�น ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2563

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                    -                    -                  (630,000)       -                            -                             (630,000)         

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                  (630,000)       -                            -                             (630,000)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                    -                    -                  305,629        -                            -                             305,629          

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                    -                    -                  -                (38,031)                     (38,031)                      (38,031)           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                  305,629        (38,031)                     (38,031)                      267,598          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2563 300,000 1,606,753 30,000 30,750 (44,229) (44,229) 1,923,274       

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

เงินลงทุนใน

ตราสารทุน

ที�กาํหนดให้ รวมองค์

ทุน วดัมูลค่าดว้ย ประกอบ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรอง มูลค่ายติุธรรม อื�นของ รวม

ที�ออกและ มูลค่าหุน้ ตาม ยงัไม่ได้ ผา่นกาํไรขาดทุน ส่วนของ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ สามญั กฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอื�น ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 -                    -                    -                  (779,994)       -                            -                             (779,994)

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                  (779,994)       -                            -                             (779,994)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                    -                    -                  468,161        -                            -                             468,161          

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                    -                    -                  -                36,966                       36,966                       36,966            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                  468,161        36,966                       36,966                       505,127          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กันยายน 2564 300,000 1,606,753 30,000 38,957 8,706 8,706 1,984,416       

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 663,973         511,976 468,161         305,629

ปรับรายการที�กระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 16 150,700         121,024         261                 1,532            

ตน้ทุนทางการเงิน 1,315             1,606             -                 -                

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 114,580         111,707         119                 119               

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน (990)               2,269             1,125             1,135            

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,460             8,046             -                 -                

กลบัรายการประมาณการหนี� สิน (2,103)           (2,521)            -                 -                

กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี�

  ที�วดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุน (476)               -                 -                 -                

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมที�ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 1,600             -                 -                 -                

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 88                  (715)               -                 -                

ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่ 149                -                 -                 -                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่าย 2                    22                   -                 -                

กาํไรจากการซื�อในราคาที�ต ํ�ากว่ามูลค่ายตุิธรรม 4 (63,809)         -                 -                 -                

เงินปันผลรับ (8,694)           (5,500)            (468,694)        (299,500)       

ดอกเบี�ยรับ (19,206)         (27,011) (10,237)          (14,904)

846,589         720,903 (9,265)            (5,989)

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

รายไดค้่าบริการคา้งรับและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 6 (124,304)       3,274 -                 -                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (8,614)           (597) (576)               (262)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,355             -                 -                 -                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 9 (1,734)           8,403             -                 -                

เจา้หนี�ค่าเบี�ยประกนัภยัและเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 13 (49,683)         (109,038) 35                   277               

ค่าเบี�ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 18,278           17,323           -                 -                

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที�

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 21,498           17,776 17,558           10,683

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (481)               -                 -                 -                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 703,904         658,044 7,752             4,709

ภาษีเงินไดรั้บคืน 4,212             837 -                 -                

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (190,138)       (104,513) (611)               (3,534)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 517,978         554,368 7,141             1,175

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�ไดม้า 4 (230,542) -                 -                 -                

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื�อสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 7 (100,000)       -                 (100,000)        -                

เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 7 100,357         40,220           100,357         30,128          

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น (108,469)       (164,678)        (68,469)          (129,678)       

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกูที้�วดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่าย 38,000           4,000             -                 -                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 -                 (316,000)        -                

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัร่วม 11 (1,600)           -                 (1,600)            -                

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,000             -                 -                 -                

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 22                  1,244             -                 -                

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (14,208)         (36,232)          -                 (4)                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,426)           (8,893)            -                 -                

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,800             4,800             -                 -                

เงินปันผลรับ 6,944             5,500             784,943         629,500        

ดอกเบี�ยรับ 24,048           30,625           13,106           17,403          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (286,074)       (123,414) 412,337         547,349

(พนับาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที�

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (74,913)         (72,436) -                 -                

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (1,315)           (1,606) -                 -                

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 17 (779,994)       (630,000) (779,994)        (630,000)       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (856,222)       (704,042) (779,994)        (630,000)       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (624,318)       (273,088) (360,516)        (81,476)

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กันยายน 486,096         686,606 82,049           127,631

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี� จากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ 159                (6,098) -                 (4)

เจา้หนี� จากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 688                1,839 -                 -                

เจา้หนี�ตามสัญญาเช่า (1,724)           (59,537) -                 -                

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที�

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 
 
 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 การซ้ือบริษทัยอ่ย 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีอ่ืน 

7 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

8 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 

9 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

12 อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

13 เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีอ่ืน 

14 สญัญาเช่า 

15 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

16 ภาษีเงินได ้

17 เงินปันผล 

18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

19 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

20 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป  

 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นนายหนา้ประกนัวินาศภยั นายหนา้ประกนั

ชีวิต และการใหบ้ริการรับเป็นผูจ้ดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ เกบ็ผลประโยชน์และ จดัการทรัพยสิ์นใหบุ้คคลและ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน พร้อมทั้งให้บริการจดัหาและให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาล

น้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอไป

แลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

16 
 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ี 48/2563 ลงวนัท่ี 

17 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือ

ปฎิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และทาํการปรับปรุงงบการเงินรวมท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ 

 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินใหม่กาํหนดวา่ในกรณีท่ีตวัการใหต้วัแทนกระทาํการในนามของตวัการ

และเพื่อประโยชน์ของตวัการ แมว้า่ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนั้นจะอยูใ่นความดูแลของตวัแทน ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

นั้นไม่ใช่สินทรัพยข์องตวัแทน แมว้่าตวัแทนจะมีภาระผูกพนัในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจท่ีตวัการควบคุม

ให้กับบุคคลท่ีสาม ภาระผูกพนันั้นก็ไม่ใช่หน้ีสินของตัวแทน เพราะทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจท่ีจะโอนไปเป็น

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของตวัการไม่ใช่ของตวัแทน 

 

ผลกระทบของการปรับปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมจากการนาํกรอบ

แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก ทาํให้กลุ่มบริษทัปรับปรุงรายการสินทรัพยท่ี์

เป็นเงินฝากธนาคารสาํหรับค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงตอ้งนาํส่งเบ้ียประกนัภยัใหแ้ก่

บริษทัประกนัภยั และกลุ่มบริษทัไม่สามารถนาํไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือ หักค่าใช้จ่ายใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

สัญญานายหน้า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั และปรับปรุงรายการหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินรอนาํส่งในงบการเงิน โดยผลกระทบท่ีมีต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัมี

ดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 ตามท่ี    ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563      

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

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 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      

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563      

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 74,258  (74,258)  - 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 88,784  (85,510)  3,274 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (351,632)  242,594  (109,038) 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 96,021  (78,698)  17,323 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน   4,128   

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไม่ส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ 
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4 การซ้ือบริษัทย่อย 

 

(ก)  บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกัด 

 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจดา้นนายหนา้ประกนัชีวิตแบบกลุ่ม โดยการซ้ือหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 51 ทาํใหก้ลุ่มบริษทั

มีส่วนได้เสียใน บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกัด เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 51  ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย

ประกอบดว้ยเงินสดจาํนวน 250 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัถือรายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีตน้ทุน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 2.15 ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 

การมีอาํนาจควบคุมใน บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีช่องทางการขายประกนัชีวิตแบบกลุ่ม

ของบริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั กลุ่มบริษทัคาดว่าการซ้ือธุรกิจดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดของประกนัชีวิตแบบกลุ่มเพิ่มข้ึนจากการขยายตลาดไปยงัฐานลูกคา้ของผูถู้กซ้ือ   

 

ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั มีรายไดเ้ป็น

จาํนวนเงิน 5.69 ลา้นบาท และขาดทุนจาํนวนเงิน 2.72 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จะมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึน

จาํนวนเงิน 66.38 ลา้นบาท และกาํไรรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลดลงจาํนวนเงิน 5.54 

ลา้นบาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การ

รวมกิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายส่ิงตอบแทนเพิ่มเติมให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษทั ถา้ผูถู้กซ้ือมีกาํไรสุทธิ 

ในปีปัจจุบนั และปี 2565 สูงกวา่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา และ มีขอ้ตกลงท่ีจะรับส่ิงตอบแทนเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้น

ท่ีขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษทั ถา้ผูถู้กซ้ือมีกาํไรสุทธิ ในปีปัจุบนั และปี 2565 ตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยกลุ่ม

บริษทัคาดว่าผูถู้กซ้ือมีกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกบัประมาณการท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาจึงไม่บนัทึกส่ิงตอบแทนเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
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สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินทีรั่บมา    มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      29,699 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    8,935 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     721,615 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    (1,186) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (144,323) 

สินทรัพยอ่ื์น / หน้ีสินอ่ืน - สุทธิ    487 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    615,227 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 49)    (301,461) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    313,766 

กาํไรจากการซ้ือในราคาท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม    (63,766) 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    250,000 

     

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    29,699 

เงินสดท่ีจ่าย    (250,000) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (220,301) 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํ

การปรับปรุงสาํรองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสาํรองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ

ธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

(ข)  บริษัท ทรูเอก็ซ์ตร้า โบรกเกอร์ จาํกัด 

 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมในบริษทั ทรูเอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผู ้

ประกอบธุรกิจดา้นนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยการซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 51 ทาํให้กลุ่ม

บริษทัมีส่วนไดเ้สียใน บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 51  ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย

ประกอบดว้ยเงินสดจาํนวน 16 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัถือรายการดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การมีอาํนาจควบคุมใน บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายประกนัวินาศ

ภยัท่ีหลากหลายคลอบคลุมผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ใหม่เก่ียวกบัการประกนับุคคลคํ้าประกนัเของบริษทั ทรูไลฟ์ โบรก

เกอร์ จาํกดั กลุ่มบริษทัคาดวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดของประกนัวินาศภยั

เพิ่มข้ึนจากการขยายตลาดไปยงัฐานลูกคา้ของผูถู้กซ้ือ   

 

ในระหว่างงวดนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จาํกดั มีรายไดเ้ป็น

จาํนวนเงิน 1.35 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวนเงิน 0.73 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จะมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาํนวน

เงิน 7.65 ลา้นบาท และกาํไรรวมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เพิ่มข้ึนจาํนวนเงิน 0.11 ลา้น

บาท ในการกาํหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชข้อ้สมมติในการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม โดยถือเสมือนวา่การรวม

กิจการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  

 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินทีรั่บมา    มูลค่ายุติธรรม 

    (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      5,759 

รายไดค่้าบริการคา้งรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    7,735 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     31,045 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยัและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    (6,712) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    (6,209) 

สินทรัพยอ่ื์น / หน้ีสินอ่ืน - สุทธิ    (160) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    31,458 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ 49)    (15,414) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ทีไ่ด้รับ    16,044 

กาํไรจากการซ้ือในราคาท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม    (44) 

ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    16,000 

     

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    5,759 

เงินสดท่ีจ่าย    (16,000) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (10,241) 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมภายใน

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ จะทาํ

การปรับปรุงสาํรองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณสาํรองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ

ธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และ บริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 

 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3,857  4,684  -  - 

จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 13,497  19,069  -  - 

เงินปันผลจ่าย 221,415  152,700  221,415  152,700 

ขายทรัพยสิ์น -  -  -  - 

        

บริษัทร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 37  77  -  - 

ค่าบริการจ่าย 1,710  1,710  -  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ -  2,450  -  - 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 14,321  14,053  701  882 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,301  1,287  -  - 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 15,622  15,340  701  882 

        

        

        



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ 1,781  1,500  1,781  1,500 

รายไดค่้านายหนา้ 109,671  117,833  -  - 

รายไดค่้าบริการอ่ืน 108,854  109,093  -  - 

รายไดค่้าบริการสารสนเทศ 35  35  -  - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  941  -  - 

ค่าโฆษณา -  685  -  - 

ค่าบริการจ่าย 4,129  78  128  - 

ค่าฝึกอบรม 45  -  -  - 

ค่าบริจาค 100  -  -  - 

เงินปันผลจ่าย 61,533  46,192  61,533  46,193 
 
 

รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 13,128  14,726  -  - 

จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ 48,157  57,208  -  - 

เงินปันผลจ่าย 397,020  320,670  397,020  320,670 

ขายทรัพยสิ์น -  925  -  - 

        

บริษัทย่อย        

เงินปันผลรับ -  -  460,000  294,000 

        

บริษัทร่วม        

ดอกเบ้ียรับ 139  260  -  - 

ค่าบริการจ่าย 5,130  5,157  -  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 2,309  5,450  -  - 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 43,382  41,628  2,557  2,220 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,905  3,855  -  - 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 47,287  45,583  2,557  2,220 

        

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        

เงินปันผลรับ 6,534  5,500  6,534  5,500 

รายไดค่้านายหนา้ 357,733  601,885  -  - 

รายไดค่้าบริการอ่ืน 312,694  470,781  -  - 

รายไดค่้าบริการสารสนเทศ 104  104  -  - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 795  4,672  -  - 

ค่าโฆษณา -  11,513  -  - 

ค่าบริการจ่าย 4,927  219  128  - 

ค่าฝึกอบรม 140  9  -  - 

ค่าบริจาค 100  -  -  - 

เงินปันผลจ่าย 110,339  89,224  110,339  89,224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

24 
 
 

            ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        

บริษทัใหญ่ 5,978         -  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 115,173  121,954  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 121,151  121,954  -  - 

 
 

เงินปันผลค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  -  318,000 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,750  -  1,750     - 

 1,750  -  1,750  318,000 

        

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

   (เงินประกนัการเช่า) 

       

บริษทัใหญ่ 19,282  19,146  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372  -  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (265)  (649)  -  - 

สุทธิ 19,389  18,497  -  - 

        

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน   

   อ่ืน (เงินประกนัการเช่า)  

       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (76)  -  -  - 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (384)  -  -  - 

 
 

       



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีค่าเบ้ียประกนัภัยและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น * 

บริษทัใหญ่ 1,191  1,246  -  - 

บริษทัร่วม -  -  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,227  183,361  128  227 

รวม 169,418  184,607  128  227 

* ยอดก่อนหกัเงินฝากธนาคารสาํหรับเบ้ียประกนัภยัรอนาํส่งและก่อนหกัลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั   

   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัใหญ่ 467,321  522,045  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,541  499  -  - 

รวม 469,862  522,544  -  - 
 
 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม            

บริษทั ทีคิวดี จาํกดั  

   (2563 : บริษัท ทีคิว 

   แอลดี จาํกัด) 

 

 

2.50 

  

 

2.50 

  

 

9,600 

 

-  

 

 

(4,800) 

  

 

4,800 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน 1 ปี 

    

(6,400) 

 

-  

 

1,608 

  

(4,792) 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน 

    

(77) 

 

-  

 

 

69 

  

 

(8) 

สุทธิ     3,123      - 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มื     

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (15)  (39) 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (69)  98 

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั    

เงินกูย้มืกรรมการ -  -  -  1,000  -  1,000 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน 

    

- 

 

-  

 

 

- 

  

 

- 

สุทธิ     -      1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

 หมาย

เหต ุ

(พันบาท) 

รายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั 

        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ         

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  71,720  72,531  -  - 

 เกินกาํหนดชาํระ         

 1 - 90 วนั  15,179  29,418  -  - 

 91 - 180 วนั  20,638  15,186  -  - 

 181 - 365 วนั  4,996  2,934  -  - 

 มากกวา่ 365 วนั  2,640  1,885  -  - 

รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั 

 

3 115,173 

 

121,954  

 

- 

 

- 

         

รายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการที่ไม่

เกีย่วข้องกนั 

 

 

 

  

  
 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ         

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  192,652  230,372  -  - 

 เกินกาํหนดชาํระ         

 1 - 90 วนั  48,761  53,421  -  - 

 91 - 180 วนั  28,169  3,749  -  - 

 181 - 365 วนั  6,475  1,804  -  - 

 มากกวา่ 365 วนั  2,683  1,308  -  - 

รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการที่ไม่

เกีย่วข้องกนั 

 

278,740 

 

290,654  

-  
- 

รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ  393,913  412,608  -  - 

หัก เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั (ผลกระทบ 

   จากการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินและ 

   หน้ีสินทางการเงิน) 

 

(386) 

 

  -  

 

 

- 

 

- 

รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ – สุทธิ  393,527  412,608  -  - 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

 หมาย

เหต ุ

(พันบาท) 

ลูกหนีค่้าเบีย้ประกนั- กจิการที่ไม่ 

   เกีย่วข้องกนั 

 

 

 

  

  
 

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัท่ีมีภาระทางกฎหมาย  346  447  -  - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  

 
 (346) 

 
(447)  

 

- 

 
- 

ลูกหนีค่้าเบีย้ประกนัภัย - สุทธิ   -  -  -  - 

         

ค่าเบ้ียประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า         

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  156,299  -  -  - 

         

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         

ดอกเบ้ียคา้งรับ – กิจการท่ีไม่เก่ียว 

   ขอ้งกนั 

 

4,600 

 

8,564  

 

2,198 

 

4,426 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั 

 

3 5,978 

 

-  

 

    - 

 
   - 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั 

 

1,479 

 

2,599  

 
    - 

 
- 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  12,057  11,163  2,198  4,426 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  

 

          (828) 

     

       (1,218)  

 

    - 

 
- 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ  11,229  9,945  2,198  4,426 
เงินใหกู้ย้มืพนกังาน  1,420  2,419      -  - 

รวมรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้

หมุนเวยีนอ่ืน    

 

562,475 

 

424,972  

 

2,198 

 

4,426 

 

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

กาํหนดระยะเวลา 1 ปี 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิ่มข้ึน -  412  -  - 

- กลบัรายการ (491)  -  -  - 

        

7 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน       

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า     

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน      

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า    

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจาํท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

   ท่ีมีอายเุกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี  

 

400,002 

    

500,359 

  

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -     -   

รวมเงินฝากประจําท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด 

   จําหน่ายท่ีมีอายุเกนิกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 400,002 

 

 

  

500,359 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 20,000 

 

 

 

38,044 

 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (69)    (17)    

รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจําหน่ายท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 19,931 

 

 

 

38,027 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

       

    หน่วยลงทุน 100,168  100,643  166  167 

    บวก : กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน 475  -  1  - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่า 

   ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 100,643 

 

100,643 

 

167 

 

167 

รวมท้ังส้ิน 520,576    538,553   
 

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน      

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า    

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/       

ราคาทุน      

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า    

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจาํท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

   ท่ีมีอายเุกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000    500,357 

  

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -    -   

รวมเงินฝากประจําท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด 

   จําหน่ายท่ีมีอายุเกนิกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 400,000 

 

 

 

500,357 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 20,000 

 

 

 

- 

 

 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (69)    -   

รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจําหน่ายท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 19,931 

 

 

 

- 

 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน 

       

     หน่วยลงทุน 100,000  100,475  -  - 

     บวก  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 475  -  -  - 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้วัดมูลค่า 

   ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 100,475 

 

100,475 

 

- 

 

- 

รวมท้ังส้ิน 520,406    500,357   

        

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทั มีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง ร้อยละ 0.10 

ถึง 4.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.00 ต่อปี) 

 

8 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 

 

8.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 2.1 ลา้นบาท และ 1 ลา้น

บาท สําหรับการดาํรงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติั

ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไดใ้ชเ้งินฝากประจาํจาํนวน 2.1 ลา้นบาท และ 1 ลา้น

บาท เป็นการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายใุบอนุญาตใหนิ้ติบุคคลเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต พ.ศ. 

2554 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งกองทุนตลอดเวลาท่ีไดรั้บใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 0.25 ของรายไดจ้ากค่าบาํเหน็จสุทธิสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา และตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท 

8.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้งินฝากออมทรัพยจ์าํนวน 0.1 ลา้นบาท คํ้าประกนั

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาตวัแทนขายผลิตภณัฑป์ระเภทบตัรเครดิต 

 

9 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

   ตัดจําหน่าย 

 

 

พนัธบตัรรัฐบาล 50,271    50,307   

หุน้กู ้ 385,244    366,043   

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 40,000    40,000   

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 

   เกิดข้ึน (1,781) 

 

 

 

(1,850) 

 

 

รวม 473,734    454,500   
        

ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายติุธรรม 

     ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 

 

 

 

หลกัทรัพยหุ์น้สามญั 352,895  363,777  284,426  249,101 

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

หัก กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 10,882  -  (35,325)  - 

 รวม 373,776  373,776  259,100  259,100 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน/

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินประกนัการเช่า        

เงินประกนัการเช่า – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,654    19,146   

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน (265)    (649)   

รวม 19,389    18,497   

เงินประกนัการเช่า - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,949    4,177   

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน (30)    (58)   

รวม 7,919    4,119   

รวมทั้งส้ิน 874,818    736,216   

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน       

ตดัจาํหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน      

ตดัจาํหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย   

หุน้กู ้ 223,605    244,246   

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 20,000    20,000   

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน (1,195) 

 

 

 

(1,264) 

 

 

รวม 242,410    262,982   
 

 

  

 

 

 

 

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน       

ตดัจาํหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 ราคาทุน      

ตดัจาํหน่าย 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายติุธรรม 

     ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 

 

 

 

หลกัทรัพยหุ์น้สามญั 352,895  363,777  284,426  249,100 

หัก กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 10,882  -  (35,326)  - 

 รวม 363,777  363,777  249,100  249,100 

รวมทั้งส้ิน 606,187    512,082   

 

ในระหว่างงวด บริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างงวดจาํนวน 37 

ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ประกอบดว้ยหุ้นกู ้หุ้นกูด้อ้ยสิทธิและพนัธบตัรรัฐบาล โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.74 ถึง 4.80 ต่อปี และ

ครบกาํหนดภายในเดือนมิถุนายน 2572 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้นัธบตัรรัฐบาลจาํนวน 50 ลา้นบาท เป็นเงินดาํรง

กองทุนในการประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535  



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

  งบการเงนิรวม  

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน 

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

30 กนัยายน 

2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                     

บริษทั ทีคิวดี จาํกดั 

(2563 : บริษัท ทีคิว

แอลดี จาํกัด) 

ใหค้าํแนะนาํหรือบริการ 

   โดยวิธีการใชส่ื้อ 

   อิเลคทรอนิกส์ผา่น 

   ระบบเครือข่าย 

   อินเตอร์เน็ต 

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

รวม          2,800  1,200  -  -  -  - 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนของบริษทัร่วมจาํนวน 1.6 ลา้นบาท และไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธี

ส่วนไดเ้สียสาํหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จาํนวน 0.15 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2563: 2.63 ล้านบาท)  ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุน (กาํไร) สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน (0.89) ลา้นบาท (2563: 2.09 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไม่

มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

35 
 
 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า  

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม 

2563  

30 กนัยายน

2564  

30 กนัยายน

2563 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                         

บริษทั ทีคิวดี จาํกดั 

(2563 : บริษัท ที

คิวแอลดี จาํกัด) 

ใหค้าํแนะนาํหรือบริการ 

   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 จาํกดั (บริษทัร่วม) โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่ม 4 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทัซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษทัดงักล่าว

จาํนวน 16,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1.6 ลา้นบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เท่าเดิม ซ่ึงบริษทัร่วมดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 

เมษายน 2564 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

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

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                        

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ 

   โบรคเกอร์ จาํกดั 

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 จาํกดั 

นายหนา้ประกนัชีวิต 

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

บริษทั แคสแมท จาํกดั ใหบ้ริการจดัหาและ 

   ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบั 

   ธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้ง 

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

บริษทั ที เจ เอน็ อินชวัร์รันส์    

   โบรกเกอร์ จาํกดั 

นายหนา้ประกนั 

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

บริษทั ทีโอ 2020 จาํกดั ลงทุนหรือถือหุน้ใน 

   กิจการอ่ืนทั้งใน 

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

บริษทั อีซ่ี เลนด้ิง จาํกดั สินเช่ือส่วนบุคคล 

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

บริษทั ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์  

   จาํกดั 

นายหนา้ประกนัชีวิต 

51  -  2,000  -  250,000  -  -  -  250,000  -  -  - 

บริษทั ทรูเอ็กซ์ตร้า  

   โบรกเกอร์ จาํกดั 

นายหนา้ประกนั 

   วินาศภยั 51  -  5,000  -  16,000  -  -  -  16,000  -  -  - 

          791,452  475,452  -  -  791,452  475,452  460,000  294,000 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

37 
 
 

 

      งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

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

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม                        

บริษทั ชวัร์ครับ.คอม จาํกดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั 60  -  10,000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม          -  -  -  -  -  -  -  - 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั อีซ่ี เลนด้ิง จาํกดั ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท (หุ้น

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

บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 และจดทะเบียนผูถื้อหุน้กบักระทรวงพาณิชย์

ในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

บริษทั ชวัร์ครับ.คอม จาํกดั (บริษทัย่อยทางออ้ม) ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยมีทุนจด

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

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

บริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

 

12 อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ - 

ราคาทุน 

  

สินทรัพยท่ี์

ไดม้าจากการ

ซ้ือธุรกิจ 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ - 

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 722  -  (1,209)  -  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

   และอาคารเช่า 

 

17,065 

  

- 

  

(14,287) 

 -  - 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ 

   เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

 

5,180 

  

86 

  

(5,089) 

 -  - 

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 10,200  40  (49)  -  - 

ยานพาหนะ -  2,286  -  -  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง 

   และติดตั้ง 

 

406 

  

- 

  

(406) 

 -  - 

รวม 33,573  2,412  21,040  -  - 
 

 

 

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนัภัยและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมาย

เหต ุ

30 กนัยายน

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 30 กนัยายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

   (ปรับปรุงใหม่)    

  (พันบาท) 

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั   -  49,694  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,347  1,923  129  227 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  107,074  97,814  257  203 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น  1,156  309  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,124  33  -  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  155,074  156,245  591  511 

รวม 3 265,775  306,018  977  941 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารสําหรับเบ้ียประกนัภยัรอนาํส่งแก่บริษทัประกนัภยัและ

ลูกหน้ีค่าเบ้ียประกนัภยั จาํนวน 1,203 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1,350 ล้านบาท) รายการดงักล่าวไม่ถือเป็น

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

 

14 สัญญาเช่า 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน  

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  417  424  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  71  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มี 

   มูลค่าตํ่า 

 

14 

  

14 

  

- 

  

- 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,314  1,606  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  242  243  -  - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มี 

   มูลค่าตํ่า 

 

42 

  

37 

  

- 

  

- 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 มีจาํนวน 76.23 ลา้นบาท (2563: 74.04 ล้านบาท)  

 

15 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่ม

บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มูลรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

วินาศภยั  

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

ชีวิต  

ธุรกิจการให้

คาํปรึกษาเก่ียวกบั

ธุรกิจคอมพิวเตอร์  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม  

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั  สุทธิ 

สําหรับงวดสามเดือน 

   ส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 

 

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงาน  

   ดาํเนินงาน 

            

 

 

 

                

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 740,592  734,290  40,035  31,475  211  34  780,838  765,799  128  -  780,966  765,799  -  -  780,966  765,799 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 600  600  -  -  15,084  14,744  15,684  15,344  -  -  15,684  15,344  (15,684)  (15,344)  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 2,250  2,596  5  9  1  5  2,256  2,610  3,125  3,949  5,381  6,559  (1)  -  5,380  6,559 

กาํไรจากการซ้ือในราคาท่ี 

   ตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 43 

  

- 

 

63,766 

 

- 

 

- 

 

- 

 

63,809 

 

- 

 

- 

  

- 

 

63,809 

  

- 

 

- 

 

- 

 

63,809 

  

- 

เงินปันผลรับ -  -  -  -  -  -  -  -  1,782  1,500  1,782  1,500  -  -  1,782  1,500 

รวมรายได้ 743,485  737,486  103,806  31,484  15,296  14,783  862,587  783,753  5,035  5,449  867,622  789,202  (15,685)  (15,344)  851,937  773,858 

                                

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วน 

   งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 212,170 

 

195,497 

 

69,805 

 

7,304 

 

1,046 

 

1,985 

 

283,021 

 

204,786 

  

2,053 

  

3,104 

  

285,074 

  

207,890 

  

- 

  

- 

  

285,074 

  

207,890 

                                

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศ

ภยั  

ธุรกิจนายหนา้ประกนั

ชีวิต  

ธุรกิจการใหค้าํปรึกษา

เก่ียวกบัธุรกิจ

คอมพิวเตอร์  รวมส่วนงานท่ีรายงาน  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม  

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหวา่งกนั  สุทธิ 

สําหรับงวดเก้าเดือน 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

  

2564 

  

2563 

 

2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงาน

ดําเนินงาน 

            

 

 

 

                

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,372,870  2,238,868  90,386  71,751  397  103  2,463,653  2,310,722  474  1,021  2,464,127  2,311,743  -  -  2,464,127  2,311,743 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,800  1,800  -  -  45,252  45,909  47,052  47,709  -  -  47,052  47,709  (47,052)  (47,709)  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 8,823  11,857  99  218  19  32  8,941  12,107  10,265  14,904  19,206  27,011  (1)  -  19,205  27,011 

กาํไรจากการซ้ือในราคาท่ี 

   ตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 43 

  

- 

 

63,766 

 

- 

 

- 

 

- 

 

63,809 

 

- 

 

- 

  

- 

 

63,809 

  

- 

 

- 

 

- 

 

63,809 

  

- 

เงินปันผลรับ -  -  -  -  -  -  -  -  468,694  299,500  468,694  299,500  (460,000)  (294,000)  8,694  5,500 

รวมรายได้ 2,383,536  2,252,525  154,251  71,969  45,668  46,044  2,583,455  2,370,538  479,433  315,425  3,062,888  2,685,963  (507,053)  (341,709)  2,555,835  2,344,254 

                                

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วน 

   งานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 736,627 

 

613,663 

 

67,144 

 

331 

 

2,472 

 

5,845 

 

806,243 

 

619,839 

  

468,430 

  

307,161 

  

1,274,673 

  

927,000 

  

 (460,000) 

  

(294,000) 

  

814,673 

  

633,000 

                                

สินทรัพยส่์วนงาน ณ  

   วนัท่ี 30 กนัยายน  

   / 31 ธนัวาคม 1,778,710 

 

2,038,780 

 

835,945 

 

67,038 

 

24,039 

 

30,193  2,638,694  2,136,011  2,060,054  2,265,732  4,498,747  4,401,743   (793,941)   (794,676)  3,904,806    3,607,067 

หน้ีสินส่วนงาน ณ วนัท่ี  

   30 กนัยายน / 31ธนัวาคม 1,071,026 

 

1,489,449 

 

164,445 

 

13,440 

 

14,341 

 

22,442  1,249,812  1,525,331  20,510  1,328  1,270,322  1,526,660       (2,506)   (319,240)  1,267,816    1,207,419 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 

จังหวะในการรับรู้รายได้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากบั

หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของกิจการ) จาํนวน 4 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 467 ลา้นบาท และ 1,520  ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 

4 รายและ 3 ราย  คิดเป็นจาํนวนเงิน 495 ล้านบาทและ 854 ล้านบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงมาจากส่วนงานธุรกิจนายหนา้ประกนั

วินาศภยั 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาษีเงินได้  

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คือร้อยละ 

19 (2563: ร้อยละ 19) 

 

17 เงินปันผล 

 รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2563 28 เมษายน 2564 14 พฤษภาคม 2564 1.15  345 

เงินปันผลระหวา่งกาล 2564 11 สิงหาคม 2564 9 กนัยายน 2564 1.45  435 

 

18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                

   หน่วยลงทุน 100,643  -  -  100,643  -  100,643  -  100,643 

   หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ -  -  19,931  19,931  -  20,240  -  20,240 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 100,643  -  19,931  120,574         

                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

   หลกัทรัพยหุ์น้สามญั -  363,777  -  363,777  363,777  -  -  363,777 

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

   พนัธบตัรรัฐบาล -  -  50,271  50,271  -  52,795  -  52,795 

   หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ -  -  383,731  383,731  -  397,996  -  397,996 

   หลกัทรัพยหุ์น้กูด้อ้ยสิทธิ -  -  39,732  39,732  -  40,332  -  40,332 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  373,776  473,734  847,510         

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

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 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 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 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน             -  259,100  454,500  713,600         

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - สุทธิ 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                

   หน่วยลงทุน 100,475                -                -  100,475            -  100,475            -  100,475 

   หลกัทรัพยหุ์น้กู ้              -                -  19,931  19,931            -  20,240            -  20,240 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 100,475                -  19,931  120,406         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน                

  หลกัทรัพยหุ์น้สามญั               -  363,777                -  363,777  363,777          -            -  363,777 

  หลกัทรัพยหุ์น้กู ้               -                -  222,544  222,544            -  232,257            -  232,257 

  หลกัทรัพยหุ์น้กูด้อ้ยสิทธิ               -                -  19,866  19,866            -  20,166            -  20,166 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน               -  363,777  242,410  606,187         

 

 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 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 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                     -  249,100  262,982  512,082         



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สาํหรับการวัดมลูค่ายติุธรรมระดับ 1 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากตามราคาตลาด 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สาํหรับการวัดมลูค่ายติุธรรมระดับ 2 
 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณโดยใช้ตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

เทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรมและข้อมลูท่ีใช้สาํหรับการวัดมลูค่ายติุธรรมระดับ 3 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากแบบจาํลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป ใน

กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
 

19 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

การออกแบบและพฒันาระบบ ERP 2,988  - 

รวม 2,988  - 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    

สญัญาบริการอ่ืนๆ 4,323  - 

สญัญาท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 2,100  - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 17,800  - 

รวม 24,223  - 



บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีคดีความท่ีบุคคลธรรมดาฟ้องร้อง บริษทัยอ่ย

เป็นจาํเลยร่วมและคดีความท่ีบริษทัย่อยมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเร่ืองผิด

สัญญานายหน้าประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องรวม 5.5 ล้านบาท ขณน้ีคดีอยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของศาลชั้นตน้ รวมทั้งบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการเจราจาไกล่เกล่ียกบัโจทก ์

 

 อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ผลของคดีดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

บริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน ทั้งน้ี

บริษทัย่อยไดท้าํประกนัภยัความรับผิดกบับริษทัประกนัภยัรายหน่ึงและไดท้าํเร่ืองเรียกร้องชดเชยค่าความ

เสียหายจากบริษทัประกนัภยัดงักล่าวแลว้  

 

21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั (Par) จากเดิม 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทหุ้น และให้นาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  เพื่อใหบ้ริษทัสามารถเพิ่มการกระจายการถือหุน้บริษทัไปยงัผู ้

ลงทุนในวงกวา้งข้ึนและทาํให้หุ้นบริษทัมีสภาพคล่องสูงข้ึน โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมทุกราย

จะไม่เปล่ียนแปลง ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัจะยงัคงเดิม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะมีผล

ภายหลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
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